
SPIRITUL 
TlNĂR

tabloul unui mo
rn «nt unic, aniver
sar. sau secvența de 
primăvară care ee 

va răsfringe in toute datele 
si reliefurile do cuget ale 
viratei tinere, acel emoțio
nant ri fierbinte omagiu pa 
care secretarul general nl 
partidului, to va râsul Nicolae 
Ceauțescu. l-a adus tinereții 
eroice, revoluționa re. inflâ- 
eiratelor sale . tradiții de 
'uptâ si munci in slujba In
tereselor fundamentate ale 
patriei, ale poporului, pentru 
înfăptuirea pe pâmmtui 
românesc a idealurilor socia
lismului *1 comunismului. 
Cuvintarea sa la adunarea 
solemnă. consacrata Împlini
rii a 00 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comu
nist ți a 25 de ani de Ia în
ființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, conține de fact 
esența unei întregi viziuni si 
a unei întregi ideologii cu 
privire la tineret — un ca
pitol esențial al însuți Pro
gramului partidului — si. in 
mod explicit face si mai 
evident adevărul conform 
căruia Istoria partidului este 
Si istoria luptei tineretului 
patriei noastre, a organiza
ției sale revoluționare. De
cretele orczidenttâlo, prin 
care au fost conferite înaltul 
litiu de „Erou a! Muncii 
Socialiste" Uniunii Tineretu
lui Comunist «I Ordinul „23 
August-1 clasa I Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
nist! din România, confirmă 
pc deplin si face și mal ac
tual seatu) unai asemenea 
aprecieri, motlvind — In 
plan Istoric — un drum de 
luptă glorios si n definiție, 
la acari națională. a însuși 
spiritului tlnăr, revoluționar. 

Desigur, crearea — si ani
versarea. acum — a Uniunii 
Tineretului Comunist «int 
legate de tnaări ldeea de 
primăveri. $1 aceasta nu nu
mai sub raportul unei 
to luci den țe strict calendaris
tice. cit mai ales Intr-un 
plan mai larg, politic >1 so
cial. sub unghiul de Inci
dență al iuturor marilor 
prefaceri revoluționare prin 
care, poporul. sub condu
cerea uartidulul său comu
nist. tf-a asumat condiția 
Dropriului său destin. Pen
tru că nu tntlmptâlor se 
spune că tineretul al copiii 
.enrerintă o adevărată pri
măvară a unui popor. Și nu 
Intimplător, ia noi se spune 
textual că tineretul repre
zintă viitorul intruși al na
țiunii. Este o formulare care 
npa-țlne prin excelență se
crete nilul general al parti
dului ri este motivată sub 
ranort economic, politie ri 
«oeial. nrin tot ce s-a Înfăp
tuit pini acum.

Această concepție rcore- 
zmil unul din uunctele de 
vlrf ale realității prepriu- 
21 m si certifică, la modul 
perspectivei, al viitorului, 
orice investiție care privește

ații condiția, cit ți. ansamblul 
preocupărilor ți ■ eforturilor 
de cOnwtrncție umana. Și' In 
primul rind, ca li lătra ace*tcl 
cnnairpcțif. Asțxxrtul moral, 
civic și social al acesteia, 
configurația an ideologică ți 
culturala, tipul său de sen
sibilitate ți gradul de înțe
legere a lumii. Capacitatea, 
puterea sa de rezistență, 
semnificația gesturilor si de
mersurilor rale esențiale. Șl 
in toată această construcție, 
plasată in momentul ei op
tim, cel mai fertil, in însuși 
perimetrul viratei tinere, ști
ința. cultura și arta, cunoaț- 
icroa. creația, producerea ?i 
asimilarea de noi valori, de
țin un ioc preponderent. O 
spune și de această date se
cretarul general al partidu
lui și înțelegem de aici mt<- 
rila răspunderi care ne re
vin, ca și datoriile pe care 
ni le iminAm in procesul 
■.reațlei. in domeniul u.struc- 
țiet »i educației de fapt, al 
formării une: lumi .» «•!«:- 
men te lor fundament die. Ca 
ral important in educarea *i 
(armarea conștiinței revolu
ționare a tineretului, «r jpu- 
r.e in cuvtmares rostită in 
cadru! adunării solemne
consacrate momentului ani
versar. il au uaiunile de
creație literer-aiitsticc. Ti
neretul are ne*ale de a li
teratură pătrunși de înalte 
idealuri revoluționare, pa
triotice, care ai osliudeascâ 
trecutei glorios de luptă, 
munca poporului pentru vic
toria socialismului, să dea 
tineretului perspectiva lumi
noasă a luptei jrair» andre
lele aspirații si Idealuri de 
dreptate socială șl naționali, 
pentru comunism. Ftete aici 
np numai un generos si in- 
sufletlTor îndemn, ci șl cri
teriul însuți de Înțelegere fi 
proiecție a valorii. Cu toate 
deschiderile și motivările a- 
Ccsteia și in indestructibilă 
legătură cu tradiția, cu tot 
ce s-a creat mal temeinic 
pină acum și a Intrat in te
zaurul cunoașterii si al for
mării conștiinței patriotice 
înaintate. Acel izvor cururi 
viu al inspirației, de care ne 
amintește deseori secretarul 
general al partidului, se află 
in inima realității înseși a 
poporului, in istoria. In viața 
și munca sa. in gindurile șl 
aspirațiile sale. Dctevlrrire;i 
spiritului tlnăr arc In acest 
chip suportul si coloana În
treagă a demnității și liber
tății sale de creație, identi— 
llclndu-sc de la aurel cu 
cele mai nobile și mai sen
sibile argumente ale inspira
ției. Implicați tu toată du- 
terea viratei, a simțirii ți 
responsabilității noastre In- 
tr-o construcție fără nnxi* 
dent și de numele căreia se 
ieasă, îmoMcit. și numele 
no.'tru. Acesta el unei tine
reți -entuziaste, revolutiona
rc. (I si spiritului perma
nent -tinăr care o Încunună.

Luceafărul

Tineretul ore nevoie de o literatura pătrunsă de înalte idealuri 
revoluționare, patriotice, care să oglindească trecutul glorios de 
luptă, munca poporului pentru victoria socialismului, sâ dea tinere
tului perspectiva luminoasă a luptei pentru mărețele aspirații și idea
luri de dreptate sociala și națională, pentru comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

JURNAL DE POET

Faust
Pa 22 martie, eu o 

sotâ cincizeci de ani 
m urmâ, in prima zi 
de primâvarâ, etad 

lumina bruta întunericul, 
Goethe, murind, a spus vesti
tul cuvîrit : Mai multă luml- 
nâ I Nu slrigind patetic cum 
S-a Susținut adesea, ci cu 
blindețea omului care, iatâ, 
începe să vadâ aceaslâ hi<u- 
ințâ a luminii, acest spor de 
viațâ odatâ cu împuținarea 
întunericului. In aoelați an 
sfirșise și opera sa de o viațâ, 
partea a doua a lui Fault, 
operâ in care se recunoaște 
in mare parte omul european 
de la Renaștere încoace. în
setat de cunoaștere mai mult 
decit II stâ In propriile-i pu
teri domolite și sporite de 
forța spiritului cu care este 
chemat sd conlucreze.

Cartea aceasta plepcâ de 
io îndoiala* iui Faust asupra 
Lagosului ca forțâ generatoa
re a cosmosului iar aceastâ 
îndoială implică șl abondo 
narea câil de cunoaștere a 
lumii cea mai .roditoare pen
tru om prin mijlocirea trudei 
și a privegherii. Se ra iustin- 
ge drumului greu și anevoios 
al suierinței. al jertfei de sine 
și va lua calea mai ușoară 
și spectaculoasă a îndoielii 
care implied, în viața peiso- 
nalâ. acceptarea râului cu 
toa'â cohorta lui de erori.

pricinuitoare de suferinți ne- 
numârate. In drumul sâu va 
intilni inșâ îubiiea în ființa 
Margaretei, prin care va în- 
trezâri ieșirea înspre lumea 
puterii Cuvintului care, singur 
are greutatea, cum spune -in 
vestitul vers 445. spre sfirșitul 
cărții.

Foust este a apologie a 
togasuluî, a biruinței acestuia 
asupra tenebrelor, vrăjitoriilor, 
alchlmiilor, a unei întregi lumi 
viețuind parazitar intr-un fals 
umanism mijlocit de forțele 
râului.

Spectacularul acesta dia
bolic insâ nu poate atinge și 
invâiui și cuprinde, pinâ in

loan Alexandru

Confirmare: in pap. a 6-a

• ÎN ACEST SUMAR j
• Cronica literară • Poezii 
de • Vateriu Armeano • Ion 
Burner • Dan Clachlr • L- 
lena _Marlne*cu • Proză de 
Iulian Montana • Privirea 
Iul (Jrfeo de Dan Laurențlu
• Aura romantică și visul 
fantastic de Nicolae t'lobanu
• Atelier literar de Geo Da- 
mltrcscu • înflorirea din 
zori de Ghearghe Pituț • Re
vista străină • Balcanice
• Spori de Finaș Neagu.

Povesle de dragoste
țsra acerate a-a aprijlnlt tetdrauna te 

boabe 
șl l-a fluturat es un semn de

temeinică paoe 
la ușă ștergarul cu flarilc pâmintului 
adunate de flăcăi in nopțile de 

întenteietuoare dragoste 
țl ori cit de arm a-a proptit plugul 
in gropi și rădăcini 
brazda tot 8-a inters eu fața I* soare 
semințele lot și-au tras țărina pr ochi 
șl niciodată nu a câznt
|ara aceasta : s-a sprijinit totdeauna 

Iu boabe 
cimpla i-a foal mai tot timpul lehuiă 
și lipsă n-a dua de urinați 
care să nicurc rouă pe buza rănii de tel 
Miliții pe mraa lunilor de miere 
după ce s-a baterii telerea saletmulul 

din donul grădinii 
chiar dacă uneori s-a inlimplat ei 
fetele s-au privit iu oglindă ațtepllnd 

petiteri 
și fiecare val de semințe revărsat peste 

rasa tor 
le ancora de pleoapă onrăbii de cleștar 
de Ia hora acestui pătnint liei o opincă 

nu a lipsit 
«i adesea șl HI mind f și goale picioarele 
cer i-au fost ri istoric eu minioa>r eoperțl 
căci țara aceasta s-a sprijinit totdeauna 

in boabe 
temelia iubirii pe care ți-a ridicat casele 
spre a-șl ciește copiii aduși la chipul 

de em 
cu belșug de sudoare 
e săpată în carnea grăuntelui adine 
ochiul acestei țarini nu a fost 

pătimaș niciodată 
cit au fosl spice să-l țină de rău, 
cind calcă țăranul In patrie 
cu sAminta din palmă dind după rod 
prin curii, printre ploaia și fumul

de toamnă 
teren mirosul de pline cu carul, 
nu e nimic fără ieri fă. •
patria e mult mai întinsă decit 

dangătul vesperal 
al cuvintelor din turlele uiului nostru 
zările el dau năvală prin trup 
pinâ dincolo de surele de oale de ia 

marginea memorie! 
dar cind începi să a străbați din 

voevod in voevod 
te oprești pe marginea șanP’lui mal iutii 
și asculți țăranul bătind semințe in 

crucea lui de veacuri 
și simți ei «I Intrat eu inima piuă la 

asie In gustul ogarului.

Ștefan Bratosin

ANTROPOS

de folclor

a
 fact elogiat 
unei ediții (ți 
impbclt al e- 
diiorului ei) 

poate părea In ochii 
multora un peit ie 
curtoazie, «uscspfib'i 
de ascunse implicații 
strategice*1. $i lotuși, 
nndunle pe care le 
scriu acum ar putea 
ti scrise de oricare cer
cetător al folclorului 
românele Eie repre
zintă rodul unei cons- 
tatâri, al unei stdrt ji- 
rtțti a lucrurilor si. 
In nici un cnz, o ftrie- 
tâ opțiune pertonală. 
Am mai arul ocazia ti 
afirm acest fapt și au 
gdsesc inoportun ud 
rstau aserțiunea de o- 
dintoară . eg ttn cer
cetător patlonat al fol
clorului am ohaervat 
eâ marea 'parte a edi
țiilor critice ii a an- 
tologiilor de texte 
populare poartă pe
cetea unei tingure edi
turi — Mtneiva — și 
temnâtura a doi editori 
— Iordan Dattu și loan 
Șerb. Muncii ți atrăda- 
niei lor le datorez ($i 
la datorăm) posibilita
tea da a arca la friite- 
mlnd, hi edtfH rigu
roase ri accesibil?. 
cheationorela. antolo
giile |i o parte din 
atudtile de folclor rea
lizate acum aproape o 
lutg da ani de peno- 
naHtdți «minente ale 
culturii române. Majo
ritatea aceitor tomuri 
Ou fost tipdrite in ti
raje rwftrinse ți in con
diții tipografice adete- 
ori precare ori impro
prii Timpii» fyuardul

istoriei ori nepdsarea 
contemporanilor au fă
cut ca o mare parte 
ain ele sd te piardă ri 
sa ajuApd iq fondul bi
bliotecilor lntr-o atare 
d<? uzurd ri degradare 
îngrijorătoare. Cu toa
te aceetea, slmfim me
reu ne roia id la con- 
aultâm. edei ele tezau
rizează sen urnă rate 
texte ți informații 
etnologice de ne
țărmurită valoare, la
tă de ce readucerea 
fn eontemporoneirat • 
a acettor tomuri nu

Mihai Coman
Continuare in 
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TINÂR ÎN AGORA

Siriu, 
un șantier 

în primăvară

Manierismele 
creatoare 
și iluzorii

e^supra, ca o imensă cupolă festivă, 
cerul.

Dantelate In contururile de argint 
ala munți tec. marginile lut coboare 

pini aproape de șoseaua pe care autobuzul o 
înghite sub roți. Intr-o mișcare continuă șz 
legănat*. Dar peisajul nu e bucolrc și nici 
imaginile care defilează prin dreptunghiul 
ferestrei nu au culorile pastelate ale acestui 
Început de pnmărariL

Mirtslr a -foot mutat din loc, bucăți din 
carnea lui minerală mărginesc drumul și 
pert* poalele aeometnzate de mina omului 
există deja desenată o Lawe superbu pnn 
traiectoria d matematic*.' o viitoare șosea. 
* trăi u a nd argintie in razele soarelui acestui 
miez de zi.

— Acosta «de barajul, te întoarce spre
m. ne șoferul : bineînțeles, acesta este bara
jul t ILșt.a thn desene ș; acum II văd aici, 
prinzind contur sieamic din munca oame- 
nih-r. din miile de niimt y! muie de inimi care 
s-au nJuruit aid. la Sir. o. ca sj Imbiinzesarit 
«pe o fî s* f-«el lu-fi1 ui d n unda rlnlui de 
rupte. i

‘1 'Ai.-îou: •.nține? sef Rotea Be.im-*. 
așteaptâ, deja, in pragul Virării : are in pi
cioare cizme pe care pămintul a Imprimat de
sene filigranata.

— Vcrrți ’
Șantierul este in Jurul meu și respirația 

lui. dinamică și fierbinte, se simte in 
zgomotele uc muncă IndirjiU. Toți cei care 
frec pe lingă mine «Sa» fnerie tifțerî. mă simt 
ce intre colegi. Pe excavator, cu tnîfnile pe 
comenzi si cu șir* spinării dreaptă in scaun, 
un tfnAr. Lingă grămezile de agregate de la 
stafia de sortare, un tînăr La volanul ,J3E- 
LAZ~-ulul cară trece huruind puternic pe 
șosea, un tlnâr. L*n tinăr mă depășește, cu
n. ște scinduri pe umăr, nășind către atelierul 
de timplârie Un tlnăr irrd zimbește ți îmi 
deschide u$a : In sala da mese a cantinei, trei 
tineri șlefuiese moeaicul proaspăt turnat. Cel 
de lingă mine îmi atinge umâru! :

— Nu știu dacă am făcut bine, am turnat 
»l noi cum ne-am priceput, am 2is sA (le 
niște modele mai vesele, ma! atractive.

Pardoseala strălucește fn razele piezișe ale 
soarelui.

E foarte bine.
Alexandru Andrieș

Coafiauare fa pag. a^-a

CENTENAR TITULESCU

■

MĂRTURII PENTRU 
MEMORIA UMANITĂȚII
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DÎRA SÎNGELUI TĂU 
PE ZĂPADĂ 

de Gabriel Garcia Marquez

fondai principal 

al culturii româno

Lucrarea lui 
Pleu Pâtruț:
EPOPEEA

UNUI VEAC
Semnează : 

Sânzlpna Pop 
$i AureJ-Dragoș 

Munteanu

In pagina a 3-a

Romul Munteanu

adeseori, te epoca norarrâ. eInd I re 
aplica unui acriilor mu unui, urtwt din 
orice domeniu d« creație calificativj! 
ac „Meaiertet**. el începe fie privit 

eu o vădită mefiențâ. Actuate rezultă din con- 
vj-tgerva că modul aAu d« creufbu ă-uș*. fi *cier>- 
zat. iar forța m dti Inovare fi bid epuiZaiă. artis
tul rnăuiitif*1 Ui prelungește cariera printr-o ps«- 
ii««re comodă a unor tipare proprii de creație 
sau irăieste printr-o mimare abilă a unor cooou- 
m împrumutate de la marii antecesori care as 
propus umanității modele noi. destinata >>â 
•cbrmbe anumite genuri ale artei amenințate de 
perima-îl

F^ră Indatelă că accepția negativă a noțiunii 
de nsaaleră sau asaaieristn v'.zmzâ fie un anum't 
stil conceput te genul unui anteceaor celebru 
irtansera lui Rafaal dau Micheiantfeîo). fie repe
tarea personală excesivă a unui mod de scriituri, 
care nu mai oferă nid o surpriza maiori. In 
acret sens, am putea spune, fârA să G-ct-m încă 
apel la argumente JustlflcaXivc. ci I. Minuie«.*u 
aste un poet man ieri*'.-simbol un minor, in vreme 
ee G. Bacov’ia și-a inventat propria manieri ae 
factură majoră, pe care a trarutformaf-o intr-un 
unicat. Dar In Îndelungata dispută privitoare 'a 
faptul dacă barocul aaa manierismul trebuie M 
fia privite ca fcixanonv recurente in Istoria ane
lor. Intervenția lui E.R. Curtius provocata de 
apartfla operei ante Literatura europeană și evul 
media latin (1ÎMA) a dus la considerarea manm- 
rucnuluf ea eon in rtaduriie unor xnccialiști din 
diferite arii e»‘ cultură. Atitudinea lui G.H. lio.k<‘ 
din cartea aa. Lame* ra labirint <1057) <-x’.c tloe- 
ten’A in acest sena * ,.îl urmăm, așndur. pe 
Curtlua al*’gind. pentru toate tendințele artUtiee 
și literare ce ao opun daniciamului, fio ele ore- 
c L'i'.ce. puetclasice anu crinromltentc cu oriae fel 
de c'.ralciam te locul denumirii de -baroc-, con
ceptul <!<• manierism**, șj <1k^ Eugenio d’Ors 
d<i.wxipcrL«e douaxerișidouâ de fonno aic barocu- 
hi.. G.H. Hoche a atabillt cinci euovi mntilerlato. 
fiJodvlul .TînnkdrlmTVihii a stabilit porr.ted .i-ie 
do I* modul sun da manifvamrc tn ptirloadn d* 
tranziție de la nenndcvntum la bitroc mu ’.u e’a- 
slctem.

Din acenrtă etapfi numierhnnul nu mal ef.te 
cniuidorai o artă epigon ici. ci un kmrxncn eom- 
plimcntur ni clasicismului șl. am adăuga noi. in 
acvuari măsură a! realismului.

Fără Îndoială că mnnloriamiil nu are arte poe
tice proprii. <h*ttnatc să pregâti-AK* o nouă miș
care literară. El se constituie ca un fenomen de 
tranziție ce pustreazll unele elemente reziduale 
din epoca anterioară ?i anumite formule embrio
nara ale unei noi literaturi.

G.R. Hocke demonstra câ „nunlrriimul vine 
de la -tnanux- * mină, in <cn« tirnrai -mseu-. 
de mina mnuiul“. Cu acenata ajungem la Înțele
gerea manierismului examinat prin opoziție cu 
alte arte berate pe inspirație Manierismul este 
un tip dc creație tatclcctunlist.fi ai anti.mimetici) 
Artă oornbinuîorie prin «xcelentA. manierismul 
pune Un accent deosebit oe meșteșug, ne proiec
ția ideii intr-o suită de cuvinte asociate In asn 
fel pentru a produce un efect de șoc. Buzat ne 
o retorică a excesului rezultată fie din extends 
unui enunț, fie din contracția eu evidenta efecte 
dc ambiguizarc. discursul manierist poate fi ti 
emfatic și lapidar, coeficientul sAu de alntractl- 
z»rc a unor elemente concrete făcindu-1 adeseori 
ermetic.

In accawtH accepțiune, unii pooti ca Mallarmd.

Continuare Ir. poc. a 6-a

REMEMORĂRI

Se iscălea Z. S. w
atunci. Beldenmi, din inițiativă 

personală și nesilit de nimeni
— ~ y ii văd câ se ducii ușor câtră 

unul din nbloacele (gefamu- 
rlle) cu țx ideie {ptupâtooix ri. dc-H.'ară mu aude 
n zdupuitaiă suidâ. Io mi-am dat .-leuma cft-1 
unui din locot roca fii lui €or,u Jenică urcat oe 
umerii altui locotenent a«a... de âtle»l ce slnt s! 
mâ gindeam că ăl de-o căzut precis #i-o runt 
Uă-ml terți) noada...

Mai timu insâ. l-am văzut cu brinra-n ghipș 
(mina adică)

Io mă uit La Padișah. dinsul la Conu Junicâ 
*i toți trei Ia Beldeanu care se f’JCe că nimic 
n-o auzit șl-pt tot căuta o «camă imaginară pe 
mineca hainei.

Doamna Marga surkie fin ca Gioconda si zice 
cu vocw plăcutâ '

— E pisica vecinului...
. Da. da. pisica vecinului, e de acord si Za

har te Stancu. 0 fi căzut de pe acoperiș...
Se lasă o liniște grea ci lungă cit o sedfnțA...
Și. deodată mfi. Micule, flșculu*. calce-1 routg 

nevoii, să aa afle in treabă, zică rotunjind cuvin
tele ca Ia tribunal :

— Mult stimate ri onorate maestru ri nre- 
(edlnte Zahar ia Stancu. ne-ati provocat o curio
zitate imensă ri indescriptibilă... Nu I-ațf întrebat 
pe ..tata lancu“ ceea ce, anterior, vrotați «â-1 
întrebați.

Am vrut mă ridic sl a«5-I. rup cirpute cu 
buline dar m-am abținut. Mi-a venit In minte 
exemplul Iui Petru Groza caro a tipărit o cărti
cică cu titlul ..Omule, nu te supăr»,..-

— rormnt carte de vizită, copertă maronie, 
titlu scria In diagonală comoletez eu...

— Exact 1 Dc unde ști! ?
— De ta Perlele Martlnew.u care mi-a oove«rflt 

cum i-a dictat Petru Groza un fel de biografie 
romanțată...

— $1 unde-f biografia ?
— Nu ft Iu. Cărticica am primit-o de la altci

neva...
...Mă uit la Be idea pu. continui Traian lancu. 

ri-1 împușc cu privirile ca pe o prepeliță. De
geaba... El aștepta răspunsul...

Apoi 11 zic in latinește : SUSȚINE ET ABST1- 
NE (adică rabdă ii tact).

St flșcalu* mi-o Întoarce i
- Tata îancule. RIDENTEM DICERE VERUM 

(adica să mărturisesc adevărul rizindl...
Padișahul ae uita In gol cu ochii lui albaștri

Mircea Micu

Continuare in pag a 7-a
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Un reportaj adevărat este mal bun 

122it un roman sofisticat. Din pârele, 
jrcdominrf romanele sofisticate ți de 
reportaje autentice ducem liasâ. Dacă 

romancierul ac poate ascu.nda după șablonul 
unei subspecii (veTi moda romanului obsedan
tului deceniu), reporterul e>te trădat de orice 
formulă falsa pe care ar aoorda-o. Condiția 
reportajului rămine ineditul, șocul, autentici
tatea.

i'aradisul provizoriu de Cornel Niatorescu are 
intr-un tfrad înalt condițiile cerute de o carte 
de reportaj. Autorul scria alert, știe să spună 
Secant cmd vrea, âre predilecția temelor neo
bișnuite, da senza’.ia autenticității. Cultul Iden
tificării insă, cu un anume toc unde ac petrec 
faptele, de unde smt aco*-e personajele, carac
teristic reportajelor faimoase, lipsește. In puține 
cazuri po’.l merse pe urmele reporterului cu 
cartea in mina reconstituind duna ea ambianțe, 
identifizind personaje. Reporterul para a avea 
pudoare de , fața locului" pe care ne-o indică 
vag. ceea ce transformă textu] Intr-o pa«fnă de 
literatură râpindu-t condiția de reportaj ade
vărat. pentru care Cornel Nistorescu are indis
cutabil o inzeilrare remarcabilă.

Desigur, excludem din discuție ceea ce nu 
este de fapt reportaj. Trei din piesele volumu
lui 3 nt vizibil false reportaje ln«rriindu-s« in 
rir.dul amintirior personale, pa ti ni de memo
rialistică, lirică și obsedantă, care verifică incă 
o dată calitățile de seriilor ale lui Cornel NLs- 
torescu. Declarație asupra unul drum de țară 
este o incursiune nostalgică intr-un spațiu al 
copilăriei, devastat și degradat, din care n-a 
mai rămas nici o urmă, drumul de țară este *1 
el indescifrabil, dar din care se ridică umbrele 
foștilor lui locuitori, pe ale căror chipuri și In 
ale căror exigențe I mpui s-a imprimat ca in 
miezul 9i scoarța unui copac. Un pretext pen
tru a descrie fizionomia unul teritoriu, pentru 
că ceea ce vor invedera *1 alte pagini ale Iul 
Cornel Nistorescu, facultatea care-i lipsește este 
invenția. Misa eu șlpoi este un pretext similar 
In care se vorbește nodalgic și lucid. Lirismul 
nu tulbură privirea autorului, despre un ioe 
precar de muncă aureolat de fraternitatea unei 
colectivități solidarizată prin muncă si mizerie. 
Cu Priveliști dlotr-o grădină suspend Hă proza 
ia înfățișarea unul reportaj care urmărește să 
demonstreze ceva : ero-.il s-s mutat intr-un bloc 
și descrie tipul de existență și de comuniune 
al locatarilor umnirind absurdul și derizoriuL 
E un. produs hibrid, care sa detașează de pri
mele două pro’c intrind in sfera reportajului 
cu semn de Întrebare : cită autenticitate au 
toate enisordcle ? De ce un travesti al repor
tajului in ficțiune sau al ficțiunii în reoortaj 7

Anreciind lirismul și tonul elegiac din Mm 
eu șipci si Declarație asupra anul drum de țară 
pentru virtuțile de nrozator ale autorului. «1 ne 
anropiem de paginile de veritabil renortai din 
Paradisul provizoriu. Reoorterul vizitează o 
pușcărie și ca un alter ego a) cititorului, al 
cărui înlocuitor se simte, face o orc* monogra
fie a vieții dc dcten'iune. eolert’onlnd șl ci leva 
chinuri de deținuți. S’Jțe<tiv. această incursiune 
se numește Singurătate Ln dungi. Nu atit ra-

Iectura ultimei cărți de critică
.dircea Zaciu n« a.atâ in autocul ei uj 

y.r.eiiui.iX* al ii-nmnenuiui Literar 
rare refuză să semneze „cronici do 

serviciu . incerund mereu și reunind ade- 
scu sâ pătrundă In pro.’unzimea operei cercetate, 
pentru a-1 reieva seisucile și a-1 .nțclege mera- 
nismul. Dincolo de acestea, textele critice reunite 
in Cu cărțile pe m„să (aliluia Canea Koma- 
nea&că, lfftil) — dar nu numai ale — probează 
câ Mirceu Zaciu tutu un critic care ji-s 
pierdut nici plăcerea lecturii, mei cordiali
tatea nwoară. Sint, de bunâ seamâ, ca.itâți 
fără do care critica ar fi, pentru cel care a 
practică, o îndeletnicire unc^uasâ, cum me«teea- 
tul cilților ori bătutul cuvoareior. Sint, IO roda
tă, atribute ob>i^-jrii ale meseriei de critic, 
ținind deci de registrul normalitâții. Le-am sub
liniat aici doar pentru că, in practică, sini ade
sea substituite de iectura in diagonală, tutlaă, 
acreala pedagogică. In repucă, mereu disponi
bil, receptiv, cumpreheasiv, cu mijloacele unui 
stil elegant, fluent, pe alocuri tentat de prețio
zitate, Mircea Za.iu scrie eebiburat despre căr
țile care i-au plăcut, fără aâ suferă da ccmple- 

omoxeaitâții *->u al caoatniciiei. jCgitica 
■w* Mto' 
K-PTOMA 

aaagpst„drept nMta 
icoodt. du torul va gru

pa Intr-o primă secțiune a cârțu. aplicații la 
Eugen Jebcleanu, Al. Phihppide. Marin Preda, 
Radu Stanca. Petru Cocnarneacu. Octavian Pa
ler, Ion Brad, Victor Felea, Radu Petrescu, 
Lucia D^m. Bulâceacu, Margareta Sterian, Bu
jor Nedeloovlcl. Austuitln Buzura, Dumitru Po
pescu, Laurențiu Fulga. Mai puțin consecvent 
este Mircea Zaciu in a doua secțiune a cârtii, 
unde aplicațiile se fac exclusiv pe critici (G 
Căli nes cu, Al. PhIco'.otu, L. Raicu, N. Mano- 
lescu, E. Simitxi, M. Martin. M. Papahsgi. Alex. 
Ștefănescu. Ș. Foirță) dar va redeveni el în
suși, adi a adeptul dezordinii aplicative. 
In cca de-a treia ș! ultima secvență : jurnalul 
]ui Galaction. eseistica iul Fundoianu. antolo
gii Pocsia ramera d ‘avar gyz rd ia. open lui 
Tamasi Aron, un istoric al a'manahurilor și ca
lendarelor, despre ce minincâ ardelenii, frag
menta de Jurnal. Am 
pentru a se înțelege că pe Mircea Zaciu 
preocupa ai?i ideca de construcție și că, 
fapt, volumul său eatp o culegere de 
Nimic mal mult, dar nici mal puțin, 
spune Eugen Lovlnesru.

Așa stind lucrurile, deci ncputlnd 
semnificații unei viziuni critice, vom 
să găsim unitatea in diversitate. Așadsr. 
poate fi liantul unei atit de mari
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enumerat toate acestea 
nu-1 

be 
articole, 

cum ar

discuta 
Încerca

care 
poate fi liantul unei atit de mari diversități. 
da*4 nu metoda criticului, s stemul său de lec
tură ? Mircea Zac’u nu este un adversa1-, dar nici 
un partizan al metodo’oțiilor moderne. In gene
ral, fa'â de metodă criticul adoptă o atitudine 
flexibilă, consideri nd-o cea mai bună pe cea mal

ntre criticii români da azi. Mircea 
« iirtin cite pros «șirul diră nu al 
H -tui stil cel puțin al unei expre- 

ii critic-' p.»rs-ina’e Imediat ra- 
cogr.cs::'.bilă. Și nu numii din pricina do
meniului frecventat, gzrierilr In special cu 
caracter teoretic, ei șl a modulul distinct in 
e.s.-e hi artleulei7> șl construiește pronriul 
dement Titlul cărții. Dicțiunea ideilor, (Edi
tura Ccrica Rnminciscl. 1931) cuorinde in 
«ine șl formula critică practicată. Dacă e ade
vărat că in ânallzj opșrelor căutăm șl proiec
tăm in altă matrice felul nostru de a gindl. 
atunci această sintagmă (..dicțiunea ideilor") re
levă cum nu se poate mal convingător opțiu
nile lui Mlrcea Martin atit in ntan metndo'ngic 
cit și cnnlinutistlc. Scriitorii aleși sint. desigur, 
teoreticieni, esteticieni și critici literari (Marcel 
R.iymond. Tudnr Vianu. Caătan Picon. G. Câ- 
lincscu și Roland Bsrthes. Car)os Bausofioi. tar 
cei doi poeți cu or inși in sumar «Int investigați 
aub unghiul eseisticii (Paul Vald^y și B. Fun- 
doianul. Publicate In reviste «tu slujind ea 
„prefețe" unor volume (Tudor Vianu — ..Filo- 
îofle șl poezie*. Gaetan Picon — „Scriitorul șl 
umbra Iul", Carlos Bousofio — „Teoria expre
siei poetice". B. Fundoianu — „Imagini si cărți"! 
articolele au o unitate Implicită, rezultata din 
metoda si poziția criticului. Ceea ce urmărește 
MlrccH Martin ta fiecare dlnlre autorii citați 
este conștiința lor teoretică si mecanismul de 
asamblare $1 funcționare a ideii. Această manie
ră dinamică și inleiratoare care nu Iznleiză ai 
tratează conceptul In stare pură, ca „eșantion", 
ci 11 p’osfriză In sale text'^’e 51
tntertcxtuale, terc jto discut sul de abstrac
ția prczumțloasi sm acncrallzirea p'ată. de 
care luoocctăm. de cc să nu o spunem, din start, 
crlce nbi'dire teoretici.

Piedind pentru o critică a postulatelor. Mircea 
Marlin are darul do a formu’a și transmite 
acea fascinanta «i austeră fervoare a v’elii 
id’i'or. da ca-e cita ob-.ednt. „Asumări filiația 
unei idei, a descoperi modul el soecific do nr- 
t’cutarc de ta un autor la altul nu mi le pare 
deloc o operație o'iuisi. plicticoasă și inutilă. 
Faptul că se file din ce In ce mal rnr iarăși 
nu mă dsscuraleazâ. Fâ^fi sâ mal vorbim despre 
plăcerea in sine a nnallzel si a analogici".

Am cxrernî-t nrvt nasnj din profită deoarece 
el C’.io-inde ui concentrat program critic, ce va 
fl d-->’t*cl rehnt fii auqmentit polemic in ca
pitolul (in-o1. ..D'.c’lunca Ideilor un miiifest in 
l-ie de p- A trasa modul specific de ar-
(,cu’',ro *’ ine* id-*1. «i parole'!*-'*'el.
la un gind tor Înseamnă, de fint a-i surnrind-» 
?t c’-r'ims’rle marca p?rsoia'ltării sale, figura 
spiritului creator. Fâcind analiză, uneori cu a 
insistență și o obstinație chirurgicală, criticul

CRONICA LITERARA

CORNEL
NISTORESCU

„Paradisul 
provizoriu"

portarea la alte modele celebre românești aau 
străine, condiționează titulatura de reportaj 
veritabil aid. cit ralul asumat de autor de a 
pătrunde in spațiile și culele interzise ale vie
ții. de a le explora și a ie oferi apoi cititoru
lui. Din aceeași aerie face parte și Prințesele 
de maeava. Este vorba de mai multe femei in
cintă toare, amețitoare, dar care, Încărcate cu 
„Miii-taxiul" și dune in fața anchetei, Iși dez
văluie adevărata identitate : prostituatele mari
lor hoteluri, mai puțin superbe și fermecătoare 
■ub întrebările nemiloase care înlătură fardul 
profesiunii tor. In spiritul cel mai bun al spe
ciei pe care o practică. Comei Ni si or eseu creează 
iluzia necesară — prima armă a „prințeselor 
da mucava". Reportajul începe și stă in bună 
măsură sub vraja acestor femei fatale contra coat. 
Arta dozajului, atit de neceia'ă io repor
taj. este bine stăpinită de Cornel N isto- 
resa. Ce ae ascunde sub fard, este d 
tema din Paradisul aravtaari■ Sub masca feri
cita a sezonului estival ae ascunde șl o față 
hidâ. Lipovenii aruncă la bărci potăile inutile 
și le aduc pe un ostrov a] turiștilor, unde vor 
trăi fericite citeva săotâmlni. La sfinit, odată 
corturile ridicate, elinii atnt părăsiți, oedeapsâ 
a inutilității lor pe insulă. Ehipâ paradisul răs
fățului ritadtn. urinează infernul.

Altă formulă prezentă ante aceea a reporta
jului sec. exact, prozaic cu deliberare, montaj 
de fapte din care să decurgă o concluzie ne rara 
reporterul o laaă cititorului. Așa e acria O dapă- 
aaniază la Ollaa* in care descrierea notiță de 
reacții afective. Istr-tm sena sau altul, Înfăți

umantaunTâ tBatal, ti —nnt-L rrart d aprop.e 
astfel de cititor. Ca atare, cnuc* âui Mana 
Zaciu ae dLe*e eu plăcere fi intere*. Autorul nj 
are orgoliul isaerpretkrUnr one>A*>- noi, mui- 
țumiadu-ae cu nuanțări f> adăugări de argumen
ta in sprijinul anei idei deja exprimare. Spu
neam muu devreme «A. tn Ca dtațile ae aiaaâ. cri
ticul scrie despre «nimxmie cere i-sui piârui. Co
mentariile sale vor fl. la rnrseenniă da adeziune, 
eiogioaae. Ceea ea nu in»ramai insă că Mircea 
Zaau nu-și comunici ft rezervele, atnnrs dnd 
le are. In aceste situații, formulările dat extras 
de interesante, prabind a veritataU artă a re- 
progulut Fraza a va narară precaut, pipăind Cd 
grijă traseul, atuna dnd. apra exemplu, amin
tește de pletoncele poeme ale Ini Eugen Jebe- 
leanu, scrise in anii *Să : _K adevărul că. ase
menea altor poațj din anii Ti Eugen Je bel ea an 
caută, cu un efort au taldenana aaleatie. obiec
tivarea și .adaptarea" voal intime, intoomd fie 
melod* Jubila tone, exuberantă, fie ritmurile 
-epice", unda alege latași re pre vales țâ nexul 
dramatic al unor destine (Bâlcescu. Sabia), ta- 
rerei'lnd durerea in sferele unul orizont elle al 
istaridtâțli ascendente* («ubl. noastre). In alt 
ioc, tehnica este a surdinei. Un dclirant-elo- 
tins srtleol al lui Lucian Raieu denre Cel mai 
iubit dintre păminteni i) determină pe Mircea 
Zic iu să nu tmpârtăfetacă „perle iot tl'nbrul 
eșer exaltat al encomionului", (tn.l Cind. in 
recenzia la volumul 1 din Arca l”< Na* d~ N. 
Manolescu, deplln*e absența revelărilor siste
matice de tip pozitivist, care ar Înlesni a bord A-

MIRCEA '
MARTIN:

„Dicțiunea 
ideilor"

nu se pierde In masa amănuntelor pe care ta 
subordonează, le structurează in jurul unui nu
cleu ideatic unificator. La Paul Valery, această 
figură sintetică din care decurge și care na tro
nează întreaga sa gindire este contradicția i 
„Pentru a nu fi surprinsă șl contrazisă de po
sibil, gindirea lui Valdry încearcă sâ acopere 
cit mai mult din suprafața imaginată a aces
tuia. sâ fie cumva pretutindeni fârâ să aibâ 
tăria de a rămine undeva. Mai mult declt atit, 
fără să evite contradicția interioară : parcă 
anume sțpre a nu fi descoperit și contrazis din
afară. spirtul valeryan te contrazice singur**. 
Foi)etonlSUCa lui B. Fundoianu este caractcn- 
zită prin patoșul demonstrației care devine, li 
un moment dat, un exercițiu autonom chiar in 
pofida evidenței obiectului : „Foiletoanele lui 
Fundoianu tint niște demonstrații (uneori niște 
execuții) preocupate nu atit de obiectul lor ir. 
■îne. pe care-1 denășcsc atunci cind nu-1 in
venta. cit de simetria argumentelor călăuzite cu 
sinuoasă abilitate cflțre o judecată Ire'uța- 
bllă. Studiul lui Tudo- Vlanu, „Filosifie șl 
poerie-, destul de persana) in concluzii și 
chiar In argumentație, arie re va lori fint dii 
perspectiva at'tudlnil imului față de su
biect : „Efortul acesta al lui Vianu de a 
aduce experiența subiectivă ta o rigoare Imper
sonală ne-a fascinat Întotdeauna nu pentru ceea 
ce este claritate rece și precizie neutrală in 
Încheierile sale ci pentru acea emanație ori
ginară, infinit decantată dar totuși păstrată.

șează o lume care n-are nimic de-a face cu 
Olimpul. E v.nt, e ploaie, ae muncește aub un 
cer plumburiu, copil, femei și bătrinj stau aple
cați deasupra unui pămint noraics ca In Van 
Gagh. Nu este Olimpul ci contrariul lui : repor
terul ne-a eoborit la sat. 3i cu toate cl alte 
declarații ale reporterului ii arată un anticita- 
din legat sufletește de lumea satului pe care-1 
proiectează in memorie ca pe un nostalgic spa
țiu originar, nici a notă de idilism nu străbate 
in paginile care descriu Olimpul răvășit de vint 
și ploaie și străbătut de navetiști din Paradisul 
provizoriu.

O dimensiune inalienabili a reportajului este 
spiritul său critic. Ea caracteri-eazl orice ini
țiativă reportericească însemnată șl este cons
tanta de ne ignorat a reportajului autentic. In 
tradiția postbelică a reportajului românesc, 
coordonata critică a reportajului a pălit, refu- 
gitndu-ae in produse stas pentru cotidiene pe 
teme economice, uneori morale, plerzindu-și in 
tenere prospețimea și libertatea investigației. 
Reportajul roe. idiltzant. creație a reporterilor 
vii altădată care au considerat că spiritul cri- 
tie al reportajului ae oprește la un hotar al 
istoriei, a Invadat chiar și partita reporterilor 
de talent O recucerire a teritoriului pierdut s-a 
încercat și se încearcă in unele cărți ale lui 
Mihal Sto'an. in reportajele revistei Flacăra 
(in special Nicnlae Cristaehe) și in scrisul lui 
Cornel Nistoreseu. Reportajele din Paradisul 
provizoria au o privire lucidă asunra fantelor 
de«pre care se vorbește, o prlvir* crudă chiar, 
element de bun augur pentru rigoarea investi

bti-, _intare isuszra L»i‘ ^câevetme *nuas- 
isșrsirj-, .apetiiu.-'.'.e nț».- k această
cascadă dn. cues să ta *ua. — argumenta ? — 
Livtu Rosti, BKet.c.an reputat, pr.ntre pujnfl 
atap ia praeftginsae harări ăi airâinătatu este 
_ua kaâallkaa tnaioce^daa. oi pofta da a re
aprinde paieta sub tâlpsta errtscultti". Se înțe
lege că _*-etiro!" este N Msnoliacu. iar vini 
aa ngv los ru. m juitouaua* enuacâ tn ă emaaatra - 
fia fastului că la data apariției Contradicției 
lui Maioreaeu autorul ei nu cunoștea ■i’nbn 
germană g nu dttae. dar cunsanta. teza da doc
torat a criticului Jaaimll. In altă parte (Va 
critic g -Jurnalul" tai) după ce 11 apără pe 
Alex. $te&nescu da acuza fragnientanamuiui 
fi-1 îndeamnă să au tină seama de -drt*Hta 
de periferia străveziu regizate-. Mircea Zaciu 
produce, din nou. rezerve : „Alteori, aerai aen- 
ten’ioa al unor afirmații « prea categoric și in
cită reacția negativă : elogiul mult prea dila
tat al Dicționarului Iul Marian Popa (In atltea 
privința amendabil) ori exagerarea exaltată a 
rolului Jurat de Liviu Rusu in repunerea In 
drepturi a lui Tltu Maloresru (omitindu-ae con
tribuția coincidentă a tui Tudor Vlanu. Paul 
Geo*"*urul." tn privința Diellanarulal Iul Ma
rian Pooa. o lectură a primului articol de la 
litera Z lămurește îndeajuns in cite privința 
este amendabilă loerarea. Cit desore nrofe-oul 
Liviu Rusu. încondeiat șl intr-o notă din subao-

pentru accentul confeslv Involuntar, pentru pa
teticul ce izbucnește pe alocuri făclnd demon
strația abstractă ta fie mal convingătoare". La 
fel procedează Mircea Martin și in cazul celor
lalți scriitori, găsind de fiecare dată unghiul 
adecvat d>n care poate oirm anaJiza. Nici un jl 
din studiile sale nu demarează fără a respecta 
aproape cu pedanterie această schemă, stabi
lirea figurii criUcc. unzhiul de Incidență al mo
to iei șl dialectica ideii (articulații, conexiuni, 
para!emmc). Critica sa nu este nici descriptiv- 
ncutralâ. nici rece, in pofida unei aparențe de 
mecanism teoretic bine pus la punct, suplu și 
eficient. Acrul de impersonalitate al textului 
sita rezultatul stringenței șl logicii demon
strației, nu și al lipsei de aderență La matefte. 
Delimitarea sa este de natură me'odologică și 
are rostul tocmai de a defini mai exact pozi
ția criticului in raoort cu obiectul. Si nicăieri 
nu reiese mai bine acest lucru dccll in stu- 
dille-prcfețe despre B. Fundoianu si Tudor 
Vlanu. După ce fixeszâ de 1a început trăsătu
rile di<?in-tlve. foraiulele slntetire șl H! la dis
tanți neo'sa-ă. figura demersului tâ‘J critic, 
Mi rcea Martin procedează 1a demontarea și re- 
fncreres comentata a aconariilor ideatice. Adml- 
llnd astfel, la B. Fundoianu. tentația azes'.uta 
pent-u ex'i-*?rare Și axces ca o rn*>,cut!că ori
ginală a tinului său de argumentație, nu uită 
sâ 11 amendeze pentru opiniile desnre literatu
ra română considerata n „colonie" a culturii 
franceze. Trebuie spus de Ia început că Mit 

gației. Aparent, reporterul nu apreciază, nu 
subllnLazâ nimic, nu tace bilanțuri patetice și 
nu trage concluzii, dar din relatarea lentă, 
fluidă a stiloului reportericesc sc degajă un 
spirit critic implicit. Expresiv este In acest sens 
reportajul Păstrăvi In noaptea de revelion unde 
înarmat cu răbdare, dar și cu un foarfece care 
elimină notația de prisos, reporterul descrie o 
noapte de revelion sus la munte, cu invitați 
diverși, la cire ae vor tmi, ca punct culmi
nam. păstrăvi. Este in acest reportaj o lecție 
a camerei de luat vederi, a filmului cehoslovac 
cu deosebire, care s-a Ilustrat prin reținerea cu 
intenție a prozaicului, derizoriului, nesemnifi
cativului. tocmai pentru a-1 acorda un alt 
sena li o altă semnificație declt a arată faptele 
Li prima vederp. Primejdia aici e<te a nan 
sensului, a uitării In operația ..filmare" de de
talii. In ahandonarea gestului regizoral sau In 
postura lui mizantropică. Cornel Nlstore«cu 
uzează șl e] de modalitatea prozaismului voit al 
cinematografu’ui (un echivalent de generație In 
Croaziera) ceea ce vădește prezența acelui spi
rit critic fără de care reportajul moara. De-O 
anume cruzime a privirii sa poate vorbi șl In 
alte pagini ale Paradisului provizoriu, dar cea 
mai ilustrativă manifestare rămine, credem. 
Păstrăvi in noaptea de revelion. Ca un leit
motiv revin in reportajele Iul Comei Niatorescu 
invaziile de vietăți minore, de șobolani, de in
secte, ,.filmarea" lor prodigioasă. InaLstenta cu 
privirea dilatată. Dar cu ele ne aflăm mai ales 
In fața unei modalități de a Ieși din realitate 
către țări mu rile fantasticului. Traseul II par
curge. fără aplombul necesar, autorul in Pasărea 
de «vară care e istoria unei nani rații eșuate din 
lipsa condițiilor 1 eroul caută ceva frumos ine
dit. misterios și crede a-1 fi găsit intr-o sow ie 
necunoscută și miraculoasă de pasăre montană. 
Încurajat de informații int:mplâtoare recurge 
ta o expediție dificili care ne termină pedestru 
tn zona In care ar fi trebuit să ae producă reve
lația, In locul minunatei zburătoare dă peste 
oameni lipsiți de cea mai elementară imagina
ție ș| bunăvoință : organele locale I] dau pe 
mina miliției, un pădurar etnic ii einloutează 
pai lu nea. Expediția după Pasărea de ceară 
șflrșește grotesc.

O înclinație către prozaism, absurd și grateac 
mărturisesc multe din paginile Iul Cornel Nls- 
toraecu. Folosit prea mult, procedeul din Păs
trăvi In noaptea de revelion poate deveni abu
ziv. Chiar și refugiul reporterului din perime
trul reportajului (un exemplu In plus este 
Casa care nn voia ai moară unde ae refsre Isto
ria unei case care rezistă demolării) mărturi
sește o stare de saturație, o nevoie de altceva. 
Reportajele lui Corne) Nlstorescu. remarcabile, 
au un aer derabuzat. E ta mijloc si o ontici de 
generație și in gestul reporterului intră Indis
cutabil ti intenția *a de a-și constitui reacția 
ta realități Intr-o mărturie. Dar asta are ca 
efect blazarea privirii, monotonia. Cornel Ni.s- 
torescu. a cărui deosebită înzestrare pentru re
portaj a fost probată, mai este incă In căutarea 
unei teme reportericești propriL

M. Ungheantt

ful paginii, contribuția ta la repunerea In drep
turi a lui Tltu Maiorescu este un fapt notoriu, 
consemnat fârâ drept de apel In documentele 
literare ale epocii. Restul lint, vorba lui edircea 
Zaciu. „cirtell străveziu regizate". Este ca și cum 
m-aș șindi șâ-1 acuz acum pe critic că nu știa 
gramatici, atunci ci nd (p.I2 r. Ift—20 de sus) 
consideră eâ versurile Iul Eugen Jebeieonu: „Va 
dau un zimbet..." ; „Bucurați-vă. Cel de. care v-ațl 
bătut joc nu mai este* ; (...) etc. sint rostite 
,Ja persoana a doua plural". N-o tac. desigur, 
convins că e vorba doar de o confuzie. Intre 
Deraoana emițătorului și cea a drati na tarului. 
In lectură interpreta ti vă. îpuneam. critica lui 
Mtroaa Zaeiu nu are orgoliul Intiietâtii, d oe 
cel al nuanței. In postură de cronicar, criticului 
li convine cel mal mult descrierea operei. Excc- 
Jeng descrisă este, spre exemplu, cartea lui 
Mircea Martin. G. Căliaeaea și „eeaplexele" 
■Seralarii ranâne. Cronica lui Mirrea Zaciu 
asta «a compendiu remarcabil prin exactitate și 
fluență a exprimării, dovedind o bună „priză" 
ta ideile autorului. Cind trece de la cronică 
ta eaeu sau studiu, desneraul criticului ciștigâ 
is nplețe fi profunzime. Aga ae Intimplâ In 

riia. aeeul dadlcat operai lui
-Ok*- 

unei astfel 
<*• abor^ri tema oferă au șestII și
Mtrota Zacia știe să ta uiineie fi aâ extragă 
aemnificMiile. Smt convoeați fi bine fokui|i ca 
■upon teoretic. Vladimir Jankelevitcta. Edgar 
Mana. Micbei But or. Riscul unei aaemenea tn- 
trooriaderi este acela ea, pe nesimțite, să ie 
producă e aedontâ nivelare valorică intre titlu
rile ea aheâtuieac opera cercetată. De aceea, 
api ca'iUe tematice (urmărirea unei teme tn 
devenirea fi conexiunile el), ae fac după ce 
materia literară a fnet supusă. In totalitate ope
rației da Situare eitatieâ. Or. cum Inausl criticul 
saune In alt loc din carte. Cel mai labit dintre 
■âmiateel. foloelt ca argument forte In demon
strat te. no a betwflriat Inc* de o «tniare exartă, 
nici in cadru] operei Iul Preda, nici in contex
tul literaturii româna. $1 atunci... Un eseu te
matic bine construit este și Simbolismul aii- 
■seafar. Cu do dune detect!vist ici autorul al
cătuiește. cu vădită satisfacție, liste extrase din 
ope-ele scriitorilor ardeleni, eu feluri și feluri 
da bucata, peotru a le compara apoi cu pre pa
ri te?e muntenevtt fi orientale. Se conitatl. in 
timp, interferen'e culinare explicabile prin poel- 
ția reoeraned și modificările socio-ooMUee. KU 
ae înțelege prea dar in ce ar cenHa simbolic-•' 
mul dar ae pricene ușor ce mânincâ (mtncaj) 
ardelerdL Așa că Simbolismul alimentar eete 
un eseu— delicios. Sint acestea Insă doar obiecții 
neesențiale, tn urma cărora Ca cărțile pe masă 
rămine o Iederă plăcută.

Valentin F. Mihâescu

adekiupea cit șf negările Iul Mlrcea Martin nu 
iau forme senei tiv-categorice, ditiramb sau pam
flet. De aceek in maniera sa protocolară și ele
ganta răsturnarea șl netntizarea opiniilor Iul 
Fundoianu. ale cărui calități In celelalte pla
nuri sint ta fel de melodic pusa in evidență 
apar cu atit mal coavingâtcare. Chiar p rezum - 
t.vul efect terapeutic, pe care 11 atribuie nega
ției vlo'ente al calul care mai tlrziu va fi 
Benjamin Fonda ne, nu este llpeit de o fină și tă
ioasă ironie. Nici Tudor Vianu. in descendența 
căruia m situează, nu este scutit de obiecțiile 
exprimate in același spirit prevenitor dar nu 
mai puțin sever al criticului.

Le sint imputate. In primul rind. tratarea In 
parte inadecvata a rs noduri lor ccmolexe dintre 
filosotle-poezle și cantonarea aproape exclusivă 
ta perioada romantismului, cind poezia moder
nă ar fi oferit un material atit de bogat. Igno
rarea lui Blaga. filosof șl poet, iarăși nu ii 
scapă lui Mircea Martin, care II reabilitează 
Insă po Vianu Ca model al stilului intelectual.

„Adevărata simetrie a ideilor, aceea care stâr
nește bucurii estetice, nu este un efect retoric, 
după cum nu este nici „pornită- ori garantată 
de premise, ea decurge dintr-un efort dc totali
za re in același timn expansiv și confeslv, din- 
tr-o coerență interioară menținută pină ta ca
păt șl revelată abia atunci". Aceste comentarii 
cred că vorbesc de la sine despre implicarea, 
uneori aproape sentimentală, a criticului in text 
In majoritatea e<etirl!or sale l.itilnim astfel de 
considerații cu dublă deschidere, sprg obiectul 
analizai și spre opțiunea teoretică a autorului, 
care este conceptul dc sili. In „Dicțiunea 
ideilor . un manifest in loc de postfață", Mircea 
Martin, iritat șl excedat de limbajul criticii 
curente, iși afirmă râsoicat. ai zlre chiar sever, 
cu o tensiune conținută, aproape dc incandes
centa Pamfletară, dar In aceeași Impecabilă 
„dicfle" urbană a Ideilor, catehismul său critic. 
Rcspingind atit scriitura calofilâ, tmprcsîonlstâ 
cit si neglijenta formală, desconsiderarea ex- 
preslei. criticul pledează pentru un stil Intelec
tual in care profunzimea și proprietatea Ideii 
«â iși găsească un corespondent in claritatea și 
adecvarea discursului critic. „Pentru noi. a alege 
— fie șl un cuvint — inșeamnă deja a te alege 
și â avea stil, insenmnă s putea reuni gindirea, 
scrisul și viața personilă Intr-o figură omoecnă. 
E"fetica scrisului poartă In sine o etică. Rostul e 
retorică pedantă sau Jurnalism de duzină". Aser
țiunea (Hală este exagerată dar, in ansamblu, nu 
putem fi decit de acord cu austeritatea spirituală 
propusă șl practicată. chiar dacă unele fraze 
fomesc uscat, de acest Loyola al criticii noastre 
actuala.

Paul Dugneana

RESTITUIREA
ISTORICĂ

Cercetări sigilografice, mai rare azi ca 
și acelea dc heraldică șl eplgralic. insă 
șl de istoric literară, sint acelea între
prinse. cu o admirabilă minuțiozitate, 

de Neator Vorniccscu in-..Descătușarea 1821". o 
culegere de studii pasionante, dedicate lui Tudor 
Vladimireacu șl „lumii prin care a trecut". Pen
tru modera, „sigiliu)- e un element neglija nil 
(cine mal „sigilează" corespondenta șl actele ?) 
totuși. Istoricește, cl e un mesaj, un text mut. o 
comunicare către neant, care se salvează pnn 
formă, și e un indiciu de identitate, ca un poem.

O înclinație pentru sigilii avea șl Tudor Vladi- 
fnirescu, faptul era cunoscut, și Nestor Vorni- 
eescu a reconstituit, de aceea, mai Intll Slgllogra- 
fla tui personală. Un mai vechi sigiliu, Imprimat 
„In fum", in 1810, reprezenta pe ..comandirul de 
batalion de panduri" inlr-O Ilustrație realistă ca 
o umbră pictata, in gustul dlx-huitiăme ; altul 
ar fl conținut o ..stilizare a cerbului din emblemi 
districtuală a Gorjuiui". Mai sint Șl altele (un il 
reprezintă ..două persoane, un luptător șl un 
soldat"), fapt e că Nestor Vornlceacu descrie 
acum o alta „camee. de culoare acaju mat", ex- 
trăglnd. ca un romancier, un portret moral și o 
epocă latentă : „Are mllnile viguroase, ciolă- 
noase și palmele mari, puțin crispate du 
trup și par abia descătușate. Personalul 
"este îngenuncheat, dar atitudinea nu su
gerează prosternarea ci gestul tensionat al ri
dicării. al Înălțării. Nu este ațadar o imagine sta
tică. dimpotrivă, sugerează puternic mișcarea ce 
va urma, parcă sub ochii noștri In clipa urmă
toare ac va ridica" (pg. 28). Pc scurt. sigiliu! 
acesta inedit ar fl o hieroglifă a unul program 
politic, expresia unei ideologii. Pentru Nestor 
Vornlcescu. și presupunerea are temei, „emble
ma matricei sigilare 1321" ar fi „prima repre
zentare alegorică a poporului ai a luntel sale 
pentru dreptate și libertate", pg. 37). Informația 
teoretici «sie remarcabilă, autorul vine cu Ipo
teza Întărită dc fenomenologia materiei, repro
duce sigilii alogene. eterLste (cu nota lor de con
frerie). studiază tipologia ..descătușării" in do
meniul teologic și laic, mai eu seamă privind 
„revoluția franceză" (ale cărei ecouri Pătrunse
seră In Principate). Aci. și In fond pretutindeni, 
simțul analitic ae exercită cu rezultate solide 
căd Nestor Vornicescu deduce, dlntr-un almalu 
obiect, și o fenomenologie a ..cronologicului" ca 
șl Ftereollnu! heraldic al ..luminătorilor cerești" 
(Steaua, aci cu șase raze), tn fine, reeon«tit>iirea 
„vieții" sigiliului e polnltantâ. anreaDC rnntu- 
noscâ (Tudor Vladlmirescu oierzlnd ..brlul cu 
sămne" — lată o scenă de romani.

Studiul sigilografic, cu multa heraldică al ra 
simțul de a verifica totul din instinctul preciziei 
nu e singurul de act. Nestor Vornlcescu a evocat 
eu precizie biografia lui Ilarlon Gheorghtadc. un 
cleric luminat, dintre „tehnocrații" Iul Tudnr. ca 
șl Gh. Lazăr și Petrache Pocnaru Om cult știu
tor de limbi străine și mal cu seamă uo-to-date 
eu revoluțiile europene. Itarion Gheorghlade era 
și un remarcabil poet de ritm nonular șl. proba
bil. compozitor ecleziast. Acest domeniu e cu 
adevărat fabulos, primii compozitori oltocmliști. 
psalti. foloseau șl notația guidon!că dar mai ales 
semiografia bizantină, considerată ..secretă". în 
acest „mister" de conspirator suoerlnr șl de re
voluționar in toată puterea cuvlntului. oretat’il 
compusese, pe lingă ..Mugur mugurel" (1nton.it. 
paradoxal, de un psalt. Pavel. Intlta d.ită In 
locul unei „doxologii" bisericești, cum a demon
strat Viorel Cosma) și tin «pilaf, la biserica An- 
tlm. tulburător prin aceea că promoveata Idcra 
unității naționale 1ntr-o vreme cind astfel de 
opinii periclitai! hotărî tor omul fizic. Aptitudinea 
de a reconstitui eooci revolute, arată la Nestor 
Vorniceara. este detectabilă *1 aci ; In plus, au
torul vine cu acea precizie logică, antă să reve- - , 
Jcze raporturi noi Intre fenomene, cu o intell- 1 
gență cure face cețurile să se Imnrâstl* Ireme
diabil. Cu „Descătușarea 1821". Nestor Vorntces- 
cu adaugă lumini noi in stgilografta rnm^npaacă. 
urmind oe C. Molsil. M. Docaru șl E. Vi-*0,11. șj 
dă n perspectivă Inedită asunra enocii. dlntr-un 
unghi pe care cercetarea viitoare nu-1 mal ooata 
ignora.

Arlur Silvestri
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BREVIAR
• TNTÎLNIRE. tn cadrul mani te stări lor 

prilejuite dc aniversarea a 60 de ani de la 
crearea U.T.C. șl a 25 de ani de la întemeierea 
U.A.S.C.R. va avea loc, la snrșltul acestei aă*)- 
tăminf, p Intilnire cu cititorii de la Uzina bra
șovean A „Tractorul", intilnire organizată de 
Uniunea Scriitorilor și de Asociația Scriito
rilor din Brașov. Vom reveni pe larg cu amă
nunta asupra acestei manifestări.

■ mabile repfue ! Dm ee In ca mal inicra- 
santa publicație „Actualitatea romAne*«câ" itipâ- 
ntfi in franceză șj engleză) conține la numărul iu 
12 un «seu remarcabil, semnat do Adrian H!za : 
„Valon majore*. Autorul, citind p« v. Pârvaa, după 
care o cultură al cărei scop ultim ai H năționa] 
a o cultură etnajrnflcâ. detectează un numir da 
„valon de trentjxlune-, ..deschise către alta culturi*. 
Enrscu. Brăncuși — iată asemenea „valon da co
nexiune- . formate in cultura romăneascâ. tnienu- 
blie prin spiritualitatea românească, in fine răs
punsuri românești originale la interogații care smt 
umvanale. Integrarea unbr astfel de „valori da 
MneMune1, explicarea lor prin mediul nipona! 
care te-» generat este inducutabij o sarcină da 
India man me a culturi! noastre contemporana.

■ SURZENIE T Criticat de Come! Nlstorescu tn 
^cintala tinerelului- (supliment), Anstlde Buhoiu 
11 răspunde prompt, la televiziune (Intr-un „tiraj*, 
aflădar, zdrobitor) cu, încă, aceeași im penetra bill late 
la argumentele opozantului, pe care a dovedit-o și 
In alte dățl. In piuț. o. perc-ta, consubstanțială 
agresivitala Reamintim iritabilului „tcicvuorlat* 
fondul chestiunii, citind din articolul lui C.N. : 
„Să cheltui valuta și peliculă pe un reportaj care 
ar fl trebuit sâ sublinieze contactul valorilor ro
manești cu alte apații culturalo șf să faci un film 
subțire, care »0 puie* face și de acasă, cu ima
ginile de propaganda turistică jj geografică, lata a 
gogomănie p« cant n-o tntelegem-; Așa eete • Al 
Ineâ o precizare. Cornel Nlstorascu au «sie .un 
telespectator", e reporter șl scriitor, autorul a două 
volume apreciate, așa incit minimalizarea acestuia, 
administrată de A.B., nl se parc. In adevăr 
,3tupldâ-.

■ wtNOVATtt* DE editor 1 o inovație pe care 
o IntHnim. din fericire, numai In interesantul „Ma
gazin istoric*, este aceea de a edita texte („jurnal" 
intim, memorialistică etc.) in care editorul inter
calează atic socri lungi paranteze drepte unde ex
plică identitatea cita unei persoane. conjunctura 
unul eveniment și altoie de acest fc4. Necesitatea 
de a informa cititorul nu indiscutabilă, totuși In 
acest chip textul propriu-zla devine impur. Norma 
acceptată in asemenea operațiuni (și mult mai 
clarificatoare) indică a împinge explicațiile in „sub
solul- textului ori ia sHrș'tal iul.

■ «.CIOCULESCIANA" 1 Pentru Șcrban Ciocu- 
Imcu „contemporaneitatea* aau actualitatea unul 
eiaslc ar consta. In viziunea unor critici de azi. in 
a depiata. „onirism- șl „ocultism*, altfel nu putem 
explica fraza polemică, apărută recent Intr-unu! 
din articolele lui din „România literară* : „Dacă 
printre alte acetoare scotocite dc neistovitul câuta- 
tor «-ar fl gătit șl acela al onirismului șl -interesul 
pentru niscaiva ocultlamc. alta ar fi astăzi situația* 
(...) Atunci s-or fi vorbit, cum spune Pcrpewl- 
clut. fără doar și poate despre Coșbuc „contem
poranul* nostru ’•* îi semnaiAm, cu respect, vene
rabilului critic că „onirismul* e o tendința lite
rara revolută, că „ocultiști" nu avem In literatura 
oe aii și că valorificările actuale In materia tsio- 
rid literare au cu totul alte motivații declt acelea 
„onirice- și „oeultisțe*.

■ REVELATULS CERCETĂRII 1 Ajuna la episo
dul ai optulea, «criaiul lui Mihal Maxim deșira 
„Capltulațll* (din „Contemporanul*) merita. India- 
eutabil, o mențiune da onoare. Deepre c« asie vor
ba 1 Se cunoaște, In istoriografia noastră, existen
ta unor „capitulați!* adică Înțelegeri acrise intra 
ȚâriJa Române și Imperiul Otoman, de unda re
zulta relativa noastră autonomie față de lurci. 
Dovezile materiale nu existau șl nici nu se produ
sese analiza cum ae cade a chestiuni!. Lulnd-o in 
vizor, M. Maxim izbutește aâ vtnâ cu probe, cu 
dedurțn ai uneori chiar șl cu texto în afara în
doielii. Inițiativă da loatâ isprava !

S Tinere talente 1 noua recente apariții tn 
revista atru atenția Cititorului pasionat in a des
coperi prozatori pol ș! talentați. Deși emană de 
la autori fără notorietate ș! cu o pre2ențâ aoora- 
dlcâ, acestea dovedesc un exercițiu îndelungat, 
înzestrare reală și chiar o surprinzătoare expe
riență a scrisului. Astfel, ..Desculț prin tăcere* de 
Nteoleta Oherghel („România literară*, nr. 11/ți) e un 
fragment dlntr-un roman, o prozâ de atmosfera in
tr-o notă ceremonioasa și lirica, pigmentata de 
alegorii. Autoarea pare a stă pini procedeele prozei 
d« tip prouatian, unde a adâuxat un a-oent poetic, 
de creație !n Imaginar și obsedant. Iulian Moreanu 
ne dl in „Amfiteatru" (nr. 2) o cu totul alta pro
ză. „Beatles-h trebuie ascultat! In liniște*, vâdind 
Instinct al observației cotidiene, Ironie. 51 o încli
nație către genul „transmisiunii directe*, cultivat 
de Mircea Ned ciclu.

A. S.

1nton.it


Lucrarea lui Picu Pătrut:
EPOPEEA UNUI VEAC

n urmă cu un an am avut marea țan* 
IU sâ pot ține in mină un manuscris 

a! lui Picu Pătrut Nu eram prima, si 
totuși aveam sentimentul unei des

coperiri. Mâ aflam In locuința lui Octavian O. 
Ghtbu, fiul marelui cărturar ardelean Onisifor 
Ghibu, și In lumina subțire de primăvară pă
rea câ paginile deschise Înfloriseră, de-odată. 
chcmindu-mâ intr-o priveliște* minunată care 
ar ii fost raiul, desigur, dacA o populație mA- 
runiă și agitată nu l-ar fi asaltat din toate 
punctele cardinale, tr&gindu-l îpre lume cu in- 
timplări de tot felul : șl mai triste și v ear le.

Nu pot apune nici astăzi dacă rafinamentul 
extraordinar al desenului, intensitatea eulot.î 
sau invenția epică ncsflrșitâ — defilau pe filele 
manuscrisului generații întregi de logen 
draci, de soldați și călugări, de femei despic».- 
te, de țărani și de mucenici — mi-au dat cer
titudinea câ mă aflu in fala unui artist ge-- 
Văzusem, repetat, si nordul Moldovei. * rotec- 
țh de icoane pe sticlă, si clteva muzee 
pene și, Înainta de toate, ZagcnkuL patronat 
dc spiritul lui Rubliov, iveam, eteri. ent***< —‘ 
judecată fertile, dar ia loc sâ ar atingi — emo
ția se accentua.

Ca la toți creatorii tirani dia aeeolete tre
cute. temele erau biblice : ri.*l*,- if«^- u 
profeților și alte tBtimpIarl p--'-’«" din t-~«- 
ment. Dar așa cum tub «oarele psimfv—~ 
e ui tele clorefilel se react’ «ros
torente de vegetație structura x*’=s-w*S . 
jului, priveliștile pe caft le a lui și
roi au, ti ele. de energia, na ța Pro*» ps- £ - 
deni, sub penelul artistule; arbaleta rwnim 
bizantin fusese Înălțat dintre ~n~rar*r șt rtia- 
carnaL Un mesaj. Un magnific «ruj, lansat 
In urmă cu o sută ritxtaeri de asa — rneâ r»-- 
integrat circuitului oațkmai â» »âtarL Un mi-t 
creator popular rămas ■ 0-4.4a43.~riB pu
blice. N-am fost pnaaa. <?—r^ur. la rrri ;*:>r 
ce replicaseră violent : _St ce-av.- ?•
și răspunsul, o p"^"' — * -i < po
veștile care pornesc de la artă -.i ir
viață, a născut cc~*.v.-t»-»■= t? •»-- vă

— înainte de tente. aUmata Oetavtea Ol Cfei- 
bu. prin ee laapreȘarărl ă-a duiapuM tatăl 

am de cultarâ Omrilar Gtetem. pe Rea Fiara| 7
— In IM. ctad a-a celebra expo

ziție a -Astrei" da la S biq, părintele meu — 
tinăr abeoivent pe asana — a fcwt Însărcinat 
să se ocupa de partea de fotelor a eL CăuUnd 
In Siliște, setai aăe natal, materiale care să 
intereseze expoeifea. a dat pnn casele oame
nilor de chfente manuscrise ale fostului cri sr ic 
de ia biaenra mare din sat. Pteu PâXraț. des
pre care urna -ari dia copilăria aa. Impresio
nat de valoarea exrepțkaaaU a tocrârilor os 
care le gâstae. a eăntzz aă descopere « altele, 
«lungind te cele din armă d poată aduce la 
Sibiu pent* M de rscrân. despre care ‘a și scris 
imediat, o sene de articole In .Telegraful ro
mân*.

— User de teas gi a al reacția F« blicutai-.
— Vă lnee^-„ * Efectul asupra oamenilor de 

etxltnrt d.n vsMsna ocean n-a fost dcoceblt. 
Chiar Inapt, pe care părintele meu l-a călăuzit 
pna eqwctv, a trecut peste ele cu ușurință. 
I se pâr—eră soi. prea recente in comparație 
eu vatenie dha trecutul mai Îndepărtat, care-l 
inter Lean pe eL Un artist popular al secolului 
al XIX-los ora pentru marele cdrturar... un 
modern.

— Partrteal lei Plen Pătruț pe care nl l-ați 
locrediatei pentru reproducere este fascinant : 
privire iatrasă, magnelieă, greu de aliat ; ex
presie de tribun, de vizionar 1

-•Ua--țăran siriodtdset; ttn tJc’tter din Si
liștea Sibiului, născut la IRIS 1 Pe vremea 
aceea, aproape Întreaga populație hârbălească 
a Siliște! era formată din oieri, care plecau cu 
turmele pinâ departe. In Tara Românească. m 
Dobrugea, și chiar in Crimeea și Caucaz. Pă
rinții și frații lui au fost deci oieri, numai eL 
fiind mai plâpind, a rămas acașâ. intrind ta 12 
ani ca ajutor de cri«nîc (aprinzător de candele, 
cum șl-a zfa eL undeva, mai tirzlu). fără plată, 
la biserica marc o Săli»tei (din Vale), «lujoi 
In care ffiai tirzlu a devenit titular șl in care a 
râmai pini la afirșitul vieții. In 1872. De tînăr 
a putut să citească nu doar cărțile bisericești, 
dar șl multe cărți laice, pe care le aduceau cu 
sine țăranii de prin peregrinările lor. și care 
nu lipseau din nici o casă din sat. Așa și-a 
dobindit cultura, net nd ram nt practic de nimeni, 
călăuzit de marea lui Inteligență șl sete ■-> 
carte, invățind sâ lupte. In felul lui. pentru 
păstrarea tradițiilor șl ființei neamului său 
asuprit, după pildele de jertfă din viețile mu
cenicilor. La virsta de 19 ani — de cind da
tează primul său manuscris — scria deja cu
rent. notindu-șl versuri pe teme din vechiul si 
nou! testament, pe care voia să le aștearnă apoi 
pe hirtie, intr-o anumită ordine. intr-o mare 
lucrare. Sfl nu uităm că in vremea aceea bâza 
culturii populare o forma Htcratura de inspi
rație religioasă, o literatură In care țăranii ro
mâni din Transilvania găseau sprijin moral 
In lupta pentru păstrarea credinței strămo
șești. atit de amenințau de administrația hal>- 
sburgică, hatărltâ să «mulgă $1 ținutul Mărgi- 
nlmii Sibiului, neclintit in credința lui orto
doxă. pentru a Întări catolicismul slăbit de 
Reformă. Au fost destul martiri printre sălta- 
t«il, intrațl prin moarte In Istoria Transilva
niei. ca Oprea Miclăuș, canonizat, vătaful 
Steflea, un străbun al părintelui meu. morți. 
Împreună cu alții. In temnița de la Kufsteln, 
din Austria. Dorința de a ajuta poporul al că
rui umil slujitor se socotea, l-a făcut pe Picu 
Pâtruț — crescut In tradiția acestor mari Îna
intași — să caute In .singurele cărți pe care le 
avea la indcmlnă, In cărțile bisericești șl mo
rale. modele de umanitate puternică, firi croire 
și Integre, luptători pentru credință fi stator
nicie.

— Și ring l-a găsii l-a acoș afară din carte. 
|-a îmbrăcat ciobănește și i-a așezat intre dea
lurile Siliștii. Grozav mai seamănă raiul lui 
Flcti Pătruț cu Mărglnimca Sibiului. N-aveau 
aătenii de ureal prea mult piuă la el.

— Urmărind cu o dăruire fără seamăn aa-i 
ajute pe semeni a compus o carte cum nu s-d 
mai scris niciodată și cum nu mol văzuse ni
căieri : începi nd din 1842, in decurs de clțiva 
ani. opera Iul fundamentată, pe care a Intitu- 
tat-o „Stibos adecă Viers.-**, cuprinzind pe 1 400 
de pagini, 474 de clniâri, imne și poeme, Ilus
trate cu 577 dc miniaturi și 112 vignete. toate 
In culori ; dintre versuri 367 șlnt originale, iar 
107 gint preluate, cu indicarea meticuloasă a 
autorilor, de ia A. Pann, I. Tincovici, V. Aaron 
și alții. Nu pot intra aici in amănunte In le- 
Jegăiurâ cu Întreaga sa operă, rezumlndu-nvi 
să vă spun că au rămas de la el cel puțin 40 
de lucrări, uncie originale, altele compilate, 
altele copiate (de exemplu Divanul lui Canle- 
mir)r pe qare le-am descris intr-o bibliografia 
po care am publicat-o in 197A.

— Fragmentele de poem, pe rare le-ați alea 
pentru publicare, vehiculează Imagini pregnan
te. limbajul «sie concret, expresiile vibrante, 
hi (mic nu se einlă pe nas și nu este adormitor.

— Ne aflăm In preajma anului 1840 șl con
statăm câ Hm ba versurilor lui cate aceeași, 
dacă nu chtar mal frumoasă uneori și mal cu
rată. ca a lui Anton Pann șl lancu Văcărescu. 
Acesta este și motivul pentru care Picu Pătruț 
nu mal poate fi omis din Istoria literaturii ro
mâne (în care plnă acum nu figurează), ca 
unul din poeții dc scamă din prima jumătate 
a secolului al XIX-lca din Transilvania. Deși 
nu avem spațiu pentru amănunte, să vă sem
nalez cit ev a expresii citabile pentru savoarea 
lot : fățărle (fățărnicie), «mire (poftă), idolesc 
(care crede in Idoli), desfăt&clos (supus plăce
rii). rodos (cu rod), turn al împăraților (cel 
fnai mar? împărat), a zilei începătură (dimi
neața). adindri dc codruii, a ridica împăcare, a 
face solire. și multe altele.

— tar dacă adăugăm însușirilor poetice pe 
acelea de pictor, avem. In accepțiunea moder
ai a artei, un., creator total.

— Unicitatea acestei personalități (trebuie șă 
vă spun câ părintele meu a urmărit ani Înde-

FOnDUL PRinCIPRL RL CULTURII ROI11RI1E
UN MARE ARTIST

4 ■ așa de a deaa parte a m«I veac pentirtet. na lărae d-a

I
I'rMKhraaăa mire pe ale • speră ce aUraeste sapertasireta 
celor mai exlceaȘi arUsSi M cărtsrari de aMâsi. < rodată a- 
eraaiă saprcjanre ia care irrto^e aâ-l rilaaaa pe Pn Pătraț 
din Bâliștea bateateL Cwm< te setatei a| XIX-tea ? Mtaiacariat ia teM 

roediev&l ? Oaisaiar Ghite. descoperi torni aăa șl psaă —cel «sal 
aerat exrrrt. 1] eaaspară ea roarl peteari M rotniatronsll al vearelai de 
astjlaa enrapean Aceeatal rovășarolte pedanac era pa viața iateriaară 
și «pirital de Jertfă așe tei Ptea PLtrnȘ.

>ate «are jasttfteaiă • sar as rara aprapiere • PrebaMI eâ S*. «rte 
nWnl dia Siliște era roai dtgiahd ros terotnidar. in tradiția întâr
ziată a Senili ardelene ai a daaedlilro Ar pe«*« rossatt. tn varafle de 
apasitali, rew.iatiad ea pe na ireperativ tederter taroiasm issa»tla- 
țcter și edaeatia nsernU a paparreiter intre earn i i trăiaa dentlnaL 
Viața ace&lei preasaaJicăli de exeepste ropereaaă ni —■/‘as ~rlr pe oare 
le-n fa tenii, atit de airaatf te anii rare vedraa na 5 teren presei de 
roare tiraj și răsvindirea cârtii te teretente cete roai diverae ale tocie 
Lății, etan determinaie de roeridiajsal la care trăia. Aritteal era • 
personalitate platelet ee-si iropanea insă eznssMăa te arire raaditinnL 
Scopul aia era nai palia trăirea insa L sMavia lairnrhlpaU In laaa- 
lini. rit acela de a ednea, wroeifte tredițkei roentteteste. Ptra Pătrat 
vaia *ă „lumlaeae- pe sătenii din Kăii«te prte pildele roarate înfă
țișate in modal ce) ntai acendbii prtviritar Iar atrase de Iraroea. Fie
care Miniatari este de fapt o tasariaară marții. • pQdA iar recu
zita falteită de artist fare apel la cele roal roantene eleroenie dte viata 
dr zl re z| a sala lui. Eleusenial «psritaal rele, dreirnr. predominant, 
pe linte eon vin peri lor tei Pica Pătrat câ roitul rrpretintă o paradi groâ 
a existenței, întruchipare eaențiaJă a araronlar ti dlnrstealte ante. 
Aerate trăsături ate artei rola mat eu atit rozi vizibile ia lucrările ea 
valoare special A euxn rete Biblia «ie ls S-’.nkl Peter dsa ICI 9.
iluatrată «1* Pire Pitrnț eu 119 de roiniatari Dură la pereana-
lltatra artbdnln] ar Ins pene* re o neaUțnultă vigoare draroaiieă. iro»- 
zinik* din Ribbe. <*1 palia aaa rero an fete reprednae de către OnL- 
fiifor Gbibu naărlarMe^e • decantare roii rosre și a liropeiiroe a liniei 
pe care nu te-am recăait e'en ieri tn altă parte. Intenția _prdage<ted~ 
etee de avrneitea ma4 explicită. Htenoarele dinamice aa aenaari roii 
bine precizate, fiind. In aceiași timp, ineărenle de tentă vnlaptatro 
expresivă a artteiului autentic. Chemarea apostolilor, ea și Botezul

taaarineaiă an decor familiar, re ape, țănmnrr «I dramnrl de țară, in 
prim-plaa, intr-an diaimiua sugerat prin viata culorilor și a vege
ta țâr-i roinae. datorii* nuanțelor naturile, co«nblnindu-sr în-ă intr-un 
aaad elteace și expreaiv. Tebnka de prim-pian. reracteritekd ariei 
^natvv" eter atei întrebuințată in *en.ml accent nării mișcării, com se 
robropU ■■ Saute. Sauic. pentru ce mâ gonești, unde drumul răaurlt 
ro ana il răteaaniă parcă dc pe cal pe prigonitor. Linia aparent Ina
bilă sugemaa de fapt brutaJitalea personajului ș| a miteunli sale ini
țiate. Economia spațialul a dai «alnția rămiririi cuiului pe un drum 
rare trebuia *ă nree către plinul superior al miniitarlL Culoarea vi
neție a catetei și farmete lai de boar mărterrisrec mai degrabă in
tenția patented dent lipan de dexteritate a pteiarulni. Dimpotrivă, 
rate^mul edriteizla și eaifnl tei Saul, expre.via fetei tei te tranalor- 
maru «iul ertieaate re abilitate si roreveaiă metamorfoza interioară 
a *rr>ouitetei- Capodopera mintaturâdă a tai Ftea Pătrut din Imagl- 
nite pr eire te-am pătat vedea reproduse, ram am mii spus. d« Onl- 
dJcr C.bitau ease land rea din Cind l-au prins pe brus in grădină, 
rxTtrM In general, arenele de roasă II revțeec foarte bine tei Ptra 
Pătrat. Fare că un freamăt cutreieră mulțimea indeailă In C>het«amant, 
tenie pmonajeăe ae mișcă «I vrobe-w, o *<it*țte neliniștită ii atd- 
pinealt. Petuoaafal realm însori esle imaginat ea a figură tasrte 
demna și împăcată ea deminuL iar ta Jurul aia unul ■re teste ară. alini 
ridted aabia. nervaa. tari «nt caracterizări printr-o trăsătură, pini «I 
impdeiuHmrUal care toreared an-i despartă re blindete* lui bleaga 
Intipdriiă pe un chip eăzuL Mulțimea aglosnerată și cărămizie eric 
raracăerizaU si in Tămăduirea fe—-li care - de rirgerArc. dar
mal ateu, avem med a dată imagteea pretbll Hăț ilar tal Ften Păirnț 
de a sugera cau ren tenta, devenirea oplritaală, mei a nota, rum îl «pu
neau grecii dte vechime Culoarea edrămirte angereazA alteori, deslăn- 
tuirra și neinfrinarea. ea ta parabola Bogatului ncb»tn. unde linte 
«Innia erie pdră«itâ la favoarea Ineireăril spațiolui cu detalii rare 
conlin pdcataL abaterea de la arap Intenția și rezultata) artistte in 
tonte are«te miniaturi ae află in modnl de tratare. Ele biruie seoposul 
imediat și perisabil Paritatea vocației lui Ptra PJtr-uț străbate «ra
lurile unei cooriliațe pedagogice evrcumsreiM la epoca sa. peniru a 
oferi privirilor noaatre de azi bucaria ralreitoc și liniilor unul artist 
de-o forță impresionantă

Aurd-Dragoș Munteana

PICU PAT RUJ

Din „Stihos
adecă Viers../1 

Ți l-au gold trupul iau 
Și ai suferit loiage 
De ta cei lârâ de leage, 
Și otita de cumplit

Trupul ți l-au idtobil. 
Cit s-au spart ți s-au râni* 
Pte loiage s-au lipit.
Și-n vdiduh se arunca 
Cu toiagele ce da, 
Iar pântintui se crunta 
De singele ce cură.

Spre minie s-au pomii, 
la ostați ou poruncit, 
Să «â bată toarta tare. 
Fără nice o cruțare, 
Despuindu-vâ de piele, 
Și dindu-vă munci prea grele, 
Cu deznodaturi cumplite, 
Cu țepi de fier ascuțita, 
Cu loale sâ vâ căznească,

Cumplit să vâ chinuiască. 
Și cu tigâi înfocata 
Sâ arzâ a voastre spate, 
De limbă sâ vâ lipsească 
Și in foc sâ vâ prăjească.

O 
e a

Sâ ne Iubim laolaltă 
Cu dragosta-adevârată ;

Sâ lepădăm zavistia, 
Pizma ura |i minia, 
Și pre alte rele toate, 
Ce Irag dupâ sine moarte.

ț
ă O

Dă pămintului rodire, 
Spre a noaitră lolosire, 
Inmulțindu-i roadele,

Veselind noroadele. 
Blagoslovește ‘mpreunâ 
Pre a anului cununâ 
Și cimpii inhumsețeazâ-l. 
Cu grâsime-ndestuleazâ-i^.

Si impacă lumea toată 
Cu pace adevărată.

lunge ți «i-i glreaecâ un egal In culturile eu
ropene mu extraeuropene. fără U-l gâseaacă 
Insp) constă in faptul câ nu a foit numai un 
foarte prolific șl înzestrat poet, un miniaturi»! 
fără egal printre artiștii noștri populari, atit ca 
inspirație, colorit, expresivitate, cit șl ca vo
lum al creației *a!e (a lăsat circa 3 000 de ml- 
ntatori), dar a fost șl un creator da melodii (pe 
care #e cinlau versurile sale, melodii din cate 
«-au putut culege mai tirzlu unsprezece, el nc- 
știlnd să le noteze singur), a fori un harnic 
copist șl caligraf, $1. ceeo re nu trebuie in nici 
un caz omis, ua popularizator in Transilvania 
al operelor morale ale lui Anton Pann și al 
altor autori de versuri și pra2â din Tara Ro
mânească. în fine, a fost un culegător de foî- 
«lor, Inglobfnd In manuscrisele sale poezii care 
circulau in popor șl pe care, pentru că nu cu
noștea numele autorilor lor iar modestia m 
nu-l permitea să lase aă se crcadfi că ar fi ale 
sale, Ie-a irnntcriv ca fiind ..ale unuia din das
căli*’*. Ce ziceți, mai cunoașteți de undeva un 
astfel de artist popular ?

— Exlatft printre documentele rămase dc la 
piofetorul Onirifor Gbibu și oarecare amintiri 
despre viața Ini Pica Pălrnț 2 E de presupus 
că un om cu atita personalitate nu a putut trece 
neobservat in satul aăn.

— Cind părintele meu șl-a desfășurat investi
gația din ISOfi la Săllște. lui Picu PAtruț ii mai 
trăia un frate, caro i-a furnizat amânutiiele 
cuprinse in articolele din ..Telegraful român”. 
A trăit in reculegere șt modeslie. Impărțindu-șl 
viața Intre activitatea de creație $1 actele de 
Caritate și de ridicare â conștiinței semenilor 
aăi din SAlișta ș| satele din jur. Dc la o vreme, 
a-a încetățenit obiceiul ca pc seară oamenii «ă 
se ducă la diiuul (veneau și din ratele în
conjurătoare) ca câ-1 asculte clntlnd și vor
bind.

—- Și astfel, Crisnicul din Săliție intărea con
știința națională a românilor asupriți de acvila 
din Vietia, indemnindu-i la lărie fizică și morală, 
după singurele „modele" acceptate dc siâpini- 
re : martiriilc rre^tinilor. Dealtfel, activitatea 
Iul Picu Pătruț nu s-a oprit la Munții Sibiului. 
Ga respond cota lui, aflată in posesia Dv., arată 
că avea relații epistolare nu doar cu nordul Ol
teniei (se călugărise ia yileea) dar șl cn Arge
șul și cu Prahova. Inlesnindu-mi ti cercetez 
pentru eileva zile scrisorile, am observat cn 
surprindere și plăcere că io ciuda veșmintelor 
el rceute-MJ, rorespondența lui Pleu Pătrut fo- 
lește dc știri șl evenimente de dincolo și de 
dincoace dc Carpațl...

— Priptre corespondenții Iul Picu Pătruț î-au 
numărat atit săllștcnli călugăriți In ț.iră (<e 
știe că țoale mânAstlrile ortodoxr din Transil
vania au fost distruse de stâpiniroa austriacă 
In cursul tulburărilor religioase din secolul al 
XVIlf-lea) rțt șl din cel plecați la Munte’* 
Athos. Corespondența dintre anii 18S3—1857
(sînf si scrisori nodatotp) aruncă a lumină inte
resantă asupra relațiilor dintre oamenii râmași 
In sat șl cel plecețl peste munți, asupra respec
tului dc care se bucura Pleu Pâtnji printre 
plecați, precum și asupra impre lurărilor din 
acele vremuri atit de tulburi peniru ponorul 
nostru din toate regiunile locuite dc el. Cind ae

Țin să mărturisesc că in acest lung 
Interval dc timp. în care, cu Intermi
tențe destul de mari, am trăit intr-o 
veritabilă intimitate satletească cu el, 
m-am simțit mereu depășit de figura 
iul, părindu-mi-se uneori câ nn condei, 
orlcit de iscusii, nu este în stare sâ 
reconstituie in mod fidel o fisură atit 
de deosebită de oamenii zilelor noas
tre.

ONISIFOR GH1BU

„.Pleu Pătruț din Siliște, țăranul ar
tist dc acum un veac, este printre altele 
>1 un aposlol al neamului său. El arc 
conștiința culturala a ginții, mal im
portanță, poate, decit conștiința politică, 
și el a lucrat stăruitor, cum lucrează șl 
astăzi izvoarele carpatice, pentru deși* 
virșirea acestei unitațL

PAUL ANGHEL

Este in arta acestui mare artist rus
tic un sens al veridicului, al omeniei, 
al poeziei, al armoniei deopotrivă, care 
o înnobilează, o ridică pe treptele înalte 
ale desăvârșirilor.

Fără îndoială, momentul valorificării 
integrale a operei lui Pleu Pătruț nu 
mai poate intirzia.

VASILE DRĂGUȚ

Prin sensurile dc conținut ale presta
ției sale, Picu Pătruț rămine exemplul 
conștiinței noastre culturale active și 
unitare : in condiții de oprimare șl 
lipstă. pentru noi. astăzi, greu de închi
puit, ci exemplifică viabilitatea funcției 
culturale, forța cu care aceasta depă
șește dificultăți de granițe pentru a sc 
manifesta ca funcție esențială a exis
tenței unul popor.

MIRCEA TOMVȘ

vn scrie o monografie despre Pleu Pătruț se va 
publica, desigur, și corespondența râma&ă de la 
el.

— TIND SE VA SCRIE O MONOGRAFIE 
niSPRE PICU I’ATRLT ! Allrmația dumnea
voastră ar putea constitui Uliul «cestui interviu. 
Ei bine ; cind Se va scrie. Octavian Gbibu. o 
monogratle despre Picu Pătrnț f Cind va ajtinjc 
acest țăran genial dia Margini mea Sibiului, 
acest mare creator popular ai românilor, acest 
truditor pcnlru credința șl unitatea națională in 
fața. în casa, in biblioteca, in sufletul cititori
lor 7 Kt înipllnevr aproape două devenii de 
tind vă ocupați dc această chestiune »1 zece ani 
dc cind Onislfor Ghlbu v-a lăsat cu flmhă de 
moarte ■ sarcină atit de prețioasă... MESAJUL 
lu| Tiru Pătruț. in contextul cultural actual, 
cind marile valori ale artei sini redate circui
te lui public ia ediții exemplare, ..neclintirea** 
dumneavoastră — ierta|l-m* că «pun asitel — 
este dc ne înțeles. Sr apune ei aii predat un 
volum editurii „Dacia** din CluJ-Xapoca. Sc spu
ne. sau est* adevărat?

— Sâ vâ răspund pc rind și, oricum. aA vă 
arăt câ nici pe departe nu poate ti vorba de o 
„neclintire** a men.

Mat intii. a acrie o monografie despre Picu 
Pătruț este un lucru care depiișcștc forțele unui 
singur om. Chior șl părintele meu. care avea 
o cultură deosebit de vuută. muliiditcipiinaxă, 
i-a deetarat depășit de o astfel de sarcină, dupâ 
cum vedeți din textul pe care vi l-am dat spre 
■-1 insera in pagina pe care o pregătiți, si oc 
tare !-»m utilizat ca ,.motto** la prefața lucrării 
despre care vâ voi vorbi îndată. Pentru o mo
nografie se cere colaborarea mul multor «pecia- 
liști : istorici literari, lingviști, istorici dc artă, 
muzicologi, teologi, tatorici ai culturii. Iată deci • 
câ e un lucru greu de realizat, dar care pina 
la urrriâ va trebui totuși făcut.

Apoi, efortul de a scoate La lumină opera lui 
Picu Pătruț e de dată toarte veche. Făcînd 
abstracție de clteva lucrări cu caracter parțial 
pubiicflte in cursul anilor. Oniaifor Ghibu sc 
înțelesese, in anii '30, cu loan Bianu să scoată 
împreună o lucrare, dar. Intervenind mo.irtea 
profcaocului, proiectul nu s-a realizat. A urm ii t a- 
poi un altul, in colaborare cu X. Ciirtojan, ODflt 
si el de declanșare?- războiului. Tmorcjurârita de 
după război au fost de așa natură că nu s-a 
mal putut urni multă vreme din Inc această 
chestiune, cu taatc strădaniile părintelui meu, 
care a continuat sâ se ocupe dc Picu. Abia In 
1966 am izbutit, cu recomandarea Institutului 
de folclor. *â încheiem — părintele meu șl cu 
mine — un contract eu E.S.P.L.A. pen’ru publi
ca ,.*• unei lucrări reprezentative, cuprinzind un 
studiu de 300 nagLnl și 150 de mireiducerl în cu- 
lort. Ar fi fost o pr.tnă Ieșire masivă in lume — 
as zice, de senzație Din păcnțe, deși începuse
răm sâ lucrăm (citova capitole «Int gata), vi
ziunea editurii asupra caracterului lucrării a 
început «ș difere de a noastră, astleî că lucru
rile n-au oorit pe Ioc. Am reluat ofensiva in 
1973 cu prilejul unu! simpozion și a) expoziției 
de manuseriae organizate la sala Dalles, care au 
avut meritul de a alarma presa și o seamă dc 
oameni dc cultură carv nu cunoscuseră pinft 
atunci chestiunea. A$a s-a ajuns lâ realizarea

filmului documentar al regizorului Al Sirbu, 
dupâ un scenariu al lui Ioan Alexandru și Paul 
Ghcrănim turmt in 1976 ; așa s-a ajuns ca 
editura „Meridiane** să-mi propună un contract 
pentru o lucrare cu o prefață de 20 de pag?ni și 
cu 40 de reproduced in culori dupâ miniatu
rile Iul Pleu. In timp ce pregăteam această 
lucrare mi-a parvenit, în 197j, o propunere mai 
generoasă din partea editurii „Dacia*-, din Cluj- 
Napoca, pentru un Volum mai amplu, cu un 
număr mult mai mar« de reproduceri în culori 
și cu o selecție de versuri. Am acceptat-a cu 
bucurie și am obținut transferarea contractului 
de la „Meridiane** La „Dacia**.

Am lucrat cu pasiune Ir acest volum-nlbum 
(nu era vorba de o antologie, căci cuprindea 
doar a douâzecca parte din opera poetică și 
plastică a lui Picu), a cărui prefață am sem
nat-o împreună cu cumnatul meu, profevirul 
Crișan Mircioiu de la Cluj-Napnca. Dupâ obți
nerea tuturor aprobărilor de rigoare, lucrarea a 
fost trimisă ta mijlocul anului 1977 In tipografie. 
1a „Arta grafică", Unde a fost culeasă si unde 
au fost executate toate clișeele color. încă la 
Începutul lui decembrie 1977 am făcut corectu
rile. Dc atunci au trecut patru ani ți jumătate 
fi cnrtea nu n mai Ieșit, fisa incit ceea ce m-ați 
întrebat dumneavoastră pot să vă Întreb și eu : 
„Se spune că >tn depus n carte in 1975 la Edi
tura • Dacia*. Se spune, șan c adevărat ?-*

— Explicații ?
— Îndemnuri șl asigurări : să aștept, căci au 

Intervenit unele diflcultă'i, nu e momentul dar 
va verii sigur, și lot așa mereu, de atita vreme, 
de fapt, prejudecata gravă, că motivele biblice 
fir fi; chiar și arta creatorilor țărani... m>s:jce. 
Adică Voronețul și Drngomirna și Sucevlta. 
care au uimit Europa, șl Albumele de icoane pe 
sticlă care au făcut Înconjurul lumii in triumf 1 
Este sicilor să vezi cum se uitâ mereu că marii 
creatori populari, ca și Picu Pătruț, uu trăit 
in epoci de Împilare și obscurantism, cind mo
tivul religioși era numai o imensă alegorie des- 
lin-ită să alimenteze capacitatea de rezistență a 
poporului, să-i alimenteze speranța, puterea de 
a dăinui.

— Și lotuși I Ce faceți cu opera lui Pleu 
Pătruț ?

— Mă glndc*r. uneori, ce s-ar fi intim pint 
dacă volumul de care v-am vorbit ar fi apărut 
In librării. Am fi clștigat cind ani In strădaniile 
r.castre dc a descoperi lumii noi dovezi d^-i- 
pre forța geniului poporului român din secolul 
t-ccul, în care a fost atit de apăsat. Cinci ani. 
in care prin opera lui Picu PAtruț puteam striga 
întregii Tuml, cu mindrlo t uitați ce făceau ță
ranii români din Transilvania, pe care opresorii 
11 tratau cu atîta dispreț : trăiau, luptau, erau 
geniali 1

Evident că nici o greutate nu mă poate face 
să mă îndoiesc în credința că plnă la urmă 
bunul simț va Învinge și aceaffă chestiune va 
ajunge sâ fie adusâ pe linia normal.4, aceea a 
valorificării moștenirii noastre culturale. Poate, 
chiar cu ajutorul dumneavoatră !

Sânziana Pop



Invocație

valeriu armeanu
Regula de trei simplă
Dacă stau șl mă g îndese bine, 
două chestiuni eu arul • Miuaificațlu 

dMMbiti
In viața mea, șl anume, râzboiul 
fi faptul câ intf-e ii l-om ajutai pe bi lan dani 
sâ numen niște becuri, 
citava linguri fi niște ifose, 
la ultimul articol ne incurcam reciproc, 
e luam de la cap,
■a lâcea noaptea, noaptea tapam la an fanț, 
dam o lopată, douâ, scuipam m palme, 
scuipam in jur, 
mă podideau lacrimile, 
mă mai pocnea cile*un bici 1 
domnule sergent, domnule sergenb 
începeam să strig, 
a făcui lopata buba, 
a făcut guturai, 
el se uita la lopată 
fi spre mirarea mea, 

con-tala că ața este, 
dădea ordin să fiu luat intre baionete.
să fiu dus eu lopata 
la spitalul de boli contagioasa 
unde sini doamne frumoase caro aăd Md 

la mie, 
pa mine iar m-apuca pl insul, 
nu plinge soldat, 
mă ruga infirmiera, 
nu plinge că se fac aversa locale 
fi ne înfundă chiuveta, 
dar au nu mă opream, plângeam, 
plingeam ca un hermetic 
da mi sa înnodau lacrimile tor barbă, 
doctorul mă trimitea la cazarmă, 
acolo mă judecau
|l mă găseau vinovat pentru răi balul tu bmefl. 
mă trimiteau in fața plutonului da aiecuția, 
simțeam că mă îneacă plinsul, 
veneau soldați* : ciollo, cioflo, tiuite, 
cu cișmele pline de lacrimi, 
scoteau puștila, nifte puști lungi, lungi, 
cit o zi neagră de post, 
urli care mai muriseră odată, 
spuneau câ lac» o jumătate de ta 
glonțul pe țuova, 
trăgeau dimineața In tine 
fi abia pe la prim murea candammUi, 
arau, cum se spune, 
puști cu moarte intimată, 
in fine, mă aiacut au. mă i păi au,
Imi citea popa la cap 
apoi imi scriae cu c>eiomrl cbieeie pe owe l 
„ moartea o e prebiamă
caro se reseJvâ prin M^vla rin bei *

Fio-vă milă da viață 
fi de cel care mor, 

pa un prag da ierburi 
atitea mama au plini* 
atit do frig e-n lume 
«i-atil da mult a nins, 
fragilă epocă da subnutriți 
care dau bună ziua încet, 
de teamă să nu II sa spună 
că sini opți pentru liant, 
voi care ați inventat abatoare 

pentru cuvin!
fl intre'inoți CU praf da puf că 
obezitatea unei idei.
voi cara erodați câ pe planetă 
pfnă fi viermii au dat faliment. 
Ca anchiloză, Doamne 
a pus îtdpinire pe M.
ce rdibei infra mafii 
■mi preface casc in scram 1 
Ar mat fi ceva loc.
ci! să na nailem 
fl cil să murim intf-e cuta— 
Cui am ta-1 spun 
fi cine mă va crede 
că eu sini fhri 
unui ioaria da treabă fim 
core a lest pa ironl

«*-■ onM frai capi, 
ai cere n-a II c terra in M* arici 
yi n-a sfrigai pe la primărie tartari, 
■ici o-e depus demisii

le bănea da nevoi.
Ol caro toată viate Irri 
n-a tateaauf aici «m proces uraftuL» 
F«e*ra mi’ă de vierid

ta do cm cere mec.

Gramatică 
pentru istorie

ion burnar
Marmură nescrisă
$i tu train ol meu 
cate mai ftii ține pământul 
pe umeri 
singurul de pe această planetă 
cai a-și lace din chip canale de irigați 
in toate bogat inafara chipului său 
statuie mișeăloara 
sculptată de griu 
cata-și sapă numele 
sub soclul păminlului 
fi vă cere iertare 
câ e in haina de lucru,

Cîntec pentru 
împăratul Avram Iancu 
Nu-i odihnă cit nu-i țară 
cit istoria-i ușoară 
Intr-o lume de ocară 
nu-i istoria nu-i cum 
cit nu aboard nici un drum 
numai plinsem fi saturn 
cil nu-s oamenii-mpârați

Lege pentru 
emanciparea orașului
Este foarte caid fbrpfi me ieșit le severa 
ou stau la umbra unul chieft da «ara 
mirosind amintirea clăii de fin 
vine meisier breugel fl mă crede 
căzu! peste decrementa «rara imparii 4* 
vine fi Istoria de ce 
na-nvăț să fiu mei mlădiei 
ciad trace peste mine cavederia mibceaa 
via nifte picioare via fl nifte taped 
vin inverfii zilei ia sfirfli
vine pămintul fl m-anunță 
că pa timpi a lunii griul s-a cules eu bine.
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■ îfâto stal noaptea tlrtau. dincolo 
oapțu. bunica a pus if-a strins

iulian moreanu

ea cu o a te

•vra •

ni pa

•Anraala

ramta-eo aar* ama ta arau ta eratavta po arau 
v*tov eă ra Oraw ftatarâtf tl tatavuta taa ta 
corv ns«viraramurt p ei tauratab m ra ț tarata 
riwte »v*v lavrimi u ntaorv tauuMtale ta
db. tată Data o ourab aă ta eon Ghaurtariă 

•ta lenta, ta rata tan ta tor eta. rrad ta o 
vuraone o araaii do trata ta tara brararad rai 
ovuemo rara vta rara umme.

Si aia pe M a-e telalaramni deloc — ridea 
hoialti ca toți ta ptoa toarcă iniesțtoaat) li In- 
damna la vorbi frntodn-lt Intrana In pahare 
lai taergeo te fuga două Merita apoi revenea ta 
doar din etad in rind tei făcea drum pini atari, 
ridea mai departe ta ucnolea paharele. Mi-era 
ai au ta rutana. au otmam «• mi aține de 
ainue. p deci ar fl tara după mine l-as fi tri
mis acuta pe totl. într-a vrane am vrut tal mi 
ore dm nou la pod il să mal dorm citeva zile 
Iar etnd n-oi trezi sd-l găsesc pe bunic tot Ifl 
patul lui din caia marv. ta tot ee ve jntlmola 
atunci ti nu fie dorit un via. dar dnd am dat ti 
mi ridic de la maei. tata m-a apăsat pe utnir ta 
m-a țintuit ta lac pe scaun — „unde vrei si te 
mal duci fi-eeaM F*

Intr-un tlrriu. mceeell aa dat-o pe poHtici 
verbe : ci bine ar mal fi foot daci nu știu ce 
personaj Istoric ar fi rwurl tal duci Pini la ca
păt nu ftlu ce începuse, ci iia cu colectivu' lot 
au scos viile st n-au mal pus nimic In locul lor 
de-a rimai pămintul sterp, d irite aeu* ar fl

nevoie de ori. de* dl unde daci... ii multe altele 
de care habar n-aveam. gi parei nici el. pentru 
rit doar ce Începeau o propoziție fi nu ajungeau 
e-o ibici pini la sfirfli — fi* rit uitau ce mai 
votau u rică. fta ci începea altul cu altceva, 
pini riad părintele Grigora i-a trezit bruae din 
beție ta aănnd da la maci da porci vo a iă 
ajungi cbrect ia afutata canari a stricat : „Ha 1 
mri tăceți dracului de prosti ta de păcătoși ee 
atotețL ei nari verbe im oara prassi. da* ou o 
VOI. ea prae v-e toa1-c gura pe dina Io te f Mai 
Mne ai virata e picături pentru ripoatu*. că 
marc aa rit ispravă a oara fost la viața lai. «1 

““ td carele ne vede J
- la mai zici părinte, 

iul că dumneata. părinte, numai bine

ce frica hri Dumauram. 
ee-aude pe Soți î- _Ci bu 
a ni uni ‘ ‘ '_______ _ _ ___ _____ ______ c
I* rari. ■ pin' la urm! ne dud p* loțj acolo 
di uade-oro venit î- — ta ia cuvintele acestea, 
de parc* ar fi foot neapărate oevo'c de ele. 
bărbat 11 aa vărsat cu eranetnie citeva picături 
®* podele de pe cere bunica ridica •• din vreme 
prumsriie. tar femeile au început ci bocească 
amadefe-e anriwu subit e* bunicul — Gheer- 
fhlță nu AM1 ere printre not. An pllns fl eu. a 
plini si tata, si au plina de data asta cu ade
vărat ta radele pe care le văzusem mal de- 

* i-ta bunxrareta — a pilei aproape

Attutd. 
singuri ta 
Mdaeeria, 

oară |n viața mea l-am 
hv-08 tai tați, a acrlsnll

■ tetaifrari Beintetaaaă ei a-a re-
■ limita curții. de* unde a-a In
ii ritaL de-ataa reușind aă-i st ru
ral- fl vedeam ta lumina becului
II tot mingi la pe ip inane fl parcă 

ta ureche, după care le-a desfă-
“■ igărzste si tori a-a apucat bine «4 le sici: 
-Sc. pe ta r ei aceștia ee și pierduseră In în

deIumrc. lătnnd ta tropăind ce apucați

Am mai spus, aveam doisprezece ani ta 
apucasem si înțeleg multe lucruri. Cum a 
fost ta cel cu aamuțitul clinilor ~ care nu 
mai îatora niciodată acasă; c_ 
« ? A dtaa ta avea si se Intimple cel mai de 
neînțeles lucru : a murit părintele Grigcre («I 
doar era si mal țintar dec it bunicul, ta nid nu 
a uneam că ar fl suferit vreodată de ceva). Si 
atunci, dsd am aflat — de tapt a treia zi. pen
tru ci in celelalte două zăcusem la pat bolnav 
de-o boală pe care n-au reușit s-o afle nid bu
nica și aid celelalte femei din ut care se pri- 
cepeau la tot felul de leacuri fi deidntece, ml 
a-a pirat ca prin via că aud nifte urlete de 
clini, undeva departe, l-am spui tatii si des
chidă fereastra : „fit atent, auzi >i tu ce aud 
li eu ?“ Tata i-a aplecat peste fereastră ji după 
co a tras cu urechea, s-a întors mirat spre 
mine „Și, cam ee-e! vrea si aud ?“ ..Cum ei 
vreau ? N-auri nifte dini lâtrind ?- Tata a-a 
aplecat din nou peste fereastră. „Ba da. aud*. 
„Și t- „Și. ee-i cu asta ?“ „Cum ee-i eu asta 1" 
aproape am țipat si daci tona aia de pituri cu 
care eram învelit era m-ar fi apiaat st1t de tare 
Incit nu eram in stare si tac nici o mișcare, 
cred că m-a« fi dat jos din pat firi să știu 
prea bine ea vreau si fae. „Ca si fie 1 a zis 
tata calm ta a închis fereastra. Orice om are in 
curtea Iul un dine, doi..."

au 
mal

_ l-au
tai; pe rine, fi pentru

dan 
ciachir

Deasupra vremii 
Deasupra sremii • muzica 
Dincala de anotimpuri fi
Munți
Fosîe roți umili*a-n mițeare fi 
Frunzele zdrelită de amuig 
Ce-nsingatsa:â-n mine 
Defunctele imogini 
Cenu«a vesperală 
Vefmintul feminin ol msrli fl 
Părul vin tulul fi finul fumului...

Seara
Cerul acesta acvatic 
Cu fintini, cu grinduri albastre, 
Melancolie de atic 
Ori taină de femeie fi astru.

Trecutul inlreg ii absoarbe 
Memoria prefâcind-o in vid 
$i miimle mele curg oarba 
Prin timpul fluent fi lichid

Timp
Prin brazi a pală de vtnt 
O dețlrare sonorâ de nouri 
O melancolică surpare 
In care se-mpatmolesc caii 
$1 putrezețle-un cinlac 
In ierburile ce-fi ingină ritmul

Răscruci de drumuri
De duminici fi gări
De lamei impietrite*n zimbef 
Care dinaintea marii 
Caută final

Vestire
Pârul său plimbtndu-so prin oraf 
Prin periferii fi duminici
Feste romb‘eu fi, terasa mente, rampe ca 
Fumul de țigară
Deasupra mării meditind.
Un vini ee Iartă
Melancolia parcului neorihânită 
Visează zburâ'orii prâbufiți 
$i tinere zidiri 
țarină cu miros de ploaia

elena 
marineseu

De două mii de ani...
De douâ mii de ani imi sprijin timpla 

de coama Carpaților ;
De douâ mii de ani imi ascut glasul

de pietre ;
Miorița mai sâdesta >i-acum lluiere

la capul stâpinului ;
Manale ineâ mai seamânâ Ane-nlre vid ri. 
De douâ mii de ani strămoșii stau priveghi 

la masa lăcerii,
De douâ mii de ani înalț copiilor aceastâ 

neslirfilâ coloana.

Talazuri
Ml-e vara ca un cintec de leagăn sădit 

ling-o pâd re ; 
îndelung priponite, adâncurile »e a<c«"d sub 

riduri fl do»n ; 
Privirea-ml Innoadâ depâr1ârile*n lacri'nL 

Mi-e cea'ă. 
Tu, peste praguri intins, imi veghezi ris/rirea.., 
Adunâ-mi lumina pe care soarele nu mai e-n 

stara s-o s ri-ga I 
Curăță-mi lespeiile care mi-au ineHs rrvirțF 

• ■ mit»n | 
Fâ ca sufletu-ml să nu mai fie zvon de 

. . . * ciu'ură s-aeă I
Aprinde-mi din nou vâlul de sârbâtoare pe 

buze i
0 

fi O
Mi-e vara ca un cintec de tean^n sădit 

lîng-o păduri.
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Alexandru Boiangiu, unul dintre cef 
mal remarcabili documentariști, autor 
al unor azi ..clasice-* pellculc-anchetă 
(Casa noastră ea e floare, Cazul Dl 
recidivează In filmul de ficțiune fără 
a-si trăda preferințele pentru zona 
generoasă a actualității, pentru o con
strucție dramatică ce va avansa fără 
ambiguitate o concluzie didactici.

Ca si In orccedcntete filme de lung 
metraj — Maiorul si moartea sau Un 
limbet pentru mai tir2iu. erau! recen
tei premiere. Destinația Mthmudia. ae 
află In fața unei ellpe de adevăr ce tl 
modifică traiectoria profesionali fărt 
a-1 afecta fizionomia morali.

Povestea tlnârului pilot de avioane 
supersonice ajuns din cauza unei tem
porare maladii la manșa unei rable ce 
„prâfuiețte** cu fosfați hectarele unui 
l^A.S.. încearcă să sugereze dimensiu
nile conștiinței unul subiect eșec. Dar 
aparenta blocare a unul destin de 
excepție se dovedește a (I Înșelătoare 
sl atit scenaristul (pi lotul-scrii tor 
Dora Davldoviei), cit si regizorul în
cearcă să ne convingă firesc, simplu, 
fărfi emfază că fiecare personaj are 
forța interioară traversării momentelor

Destinația
Mahmudia

•
de eumplnl, Din păcate, demonstra
ția rămine valabilă doar pentru per
sonajul principal (Interpretat excelent 
de un actor puțin răsfățat de cineaști, 
dar cu un temperament dramatic bine 
reliefat. Eusebio Șlefănesca). celelalte 
figuri din perimetru! noului „aero
port** purtîndu-sl mal departe semnul 
nelmplinirii marcat In amintiri melo
dramatice. gesturi obosite sau decora
tive cochetării (căpitanul, medicul, 
profesoara de desen).

Alte personaje (secretarul de partid, 
tlnirul mecanic) devin suportul unor 
deja văzute ecuații moralizatoare, leit
motiv a caracterologice Intilnlta |l In 
alte oelicule pentru completarea unor 
scheme uyor previzibile.

Din film nu lipsesc citeva auto
ritate (Mahmudia, de pildă), forțat gi 
mobil racordata la intențiile didactice 
ale pelicule!. Incontestabil, vocația au
tenticului II salvează deseori pe ci
neast din capcana literal uri ta di. deta 
uneori zona actualități! devine parcă 
un argument pentru „felii de viață** 
Înregistrate f&rft forța necesară de 
transfigurare artistică.

Glazura unul reallun de tip docu
mentar rămine așezată pe a construc
ție narativi destul da limitată ea re
surse ta efecte expresive (Uash-uri 
reoetate simbnlizlnd nostalgiile zboru
lui In stratoaferă, nivelul modest al 
dialogului, imagini reluate cu insis
tență in cursele avionului utilitar). 
De altfel, imaginea (ncerator ; Gabriel 
CobasatauJ In regi st reali, destul de cu
minte. decoruri si costume corecte 
elaborate îngrijit (Dorina Șertan. Ol- 
tea Marla leneacu) fntr-0 ambianță 
•onoră lipsită de acuratețe (Daniel 
Rasa) eu o muzică adecvată (Marius 
Pop), dar nu l!n«iti de tentația ne- 
justiflcală a «lagărului.

O distribuție fără nume consacrate, 
cu un aport deloc Ieșit din comun, 
comoleteazl genericul unei producții 
medii, mal mult declarative dedt in- 
trosoectlve, tatuată pe o linie de re- 
zisiență prea bine cunoscută.

CALIN 8TANCULE8CU

P. S. !n cadrai programelor Cine
matecii române este inclusă din aceas
tă aAptfimlnl o bogntă fl diversă re- 
trospcctlvA a filmelor realizate de stu
denții de la I.A.T.C.. alcătuită de Ar
hiva Naționali de Filme In colabora
re, cu catedra de regie a Institutului 
de artă teatrală și clnematoe-aflcL 
Pentru oricare dintre pasionalii fil
mului românesc aceste programe re
zervi surprise Interesante, I nd tanti 
elemente de comparație eu opera post
universitară a majorității cinea«tiloi 
fioftri.

f plastică^

La a primă pthrire aceasta iaauă ea- 
pooția a lui Seria Qfeveaau ar pro
pune o modificare de direcție In preo
cupările artistului. El anare aproape 
exclusiv coacentrat asupra unor aspecte 
— multe daci nu chiar majGiitatee. de 
extracție livresc! — ale vieții cărora 
le propune o reinterpretare sugestivă. 
Celălalt llfovennu. al naturilor moarte 
delicate, proiectata pe fundaluri aacnp- 
tuoaae. al peisajelor schițate rapid, cu 
tușe nervoase, indici nd sumar dar sesn- 
nlficaliv forme de o discreta poezie al 
portretelor sugerat-* In citeva linii scu
fundate Intr-o materie opulentă, •! 
•chilelor ușar naiva — ușor Ironica 
după raturA, parc a fl rămas In umbră. 
Sătul de experiența directe, de contac
tul retinei cu realul, el pare s! se fi 
decis a reconstrui imaglul după des
crierile altora. A descoperi! citeva nu
vele de AkutagaWa („Hoții**, „Raseho- 
mor'), a frecventat unele texte e’-me- 
tice. s-a lăsat entuziasmat de Cab-lel 
Garda Mamut’ (..Fantastica și trista 
poveste a Candidei Erendlre |1 a ne
săbuitei sale bunici'*) ti dc proza lui 
Dinu Săraru („Nlșts tiran»**). în re 
măsură interpretării- lui llfmeanu s*nt 
sau nu aderente 1<» s *rlurile rrstjeefive 
nu este greu de descifrat. Pir torul nu 
are. tint convins, vocație de ilustrator. 
Cum de altfel nu au mulți artiști re-

Situații
și ipostaze
narcabtli ala căror exercitări, cons
tante sau in timpi! tiare, in domeniul 
ilustrației de carte, au atirnit elogii 
tocmai datorita indepartaru. interpre
tata ca o remodelare personală, d» la 
spiritul, uneori chiar de la litera, tex
tului. In toate scrierile Citate lifovea-

/

nu încearcă a descifra o proiecție a 
propriului eu. ignorat! poate. Situațiile 
din proză devin pentru el ipostaze per
sonale

Desigur efi diversitatea r.arâliunilor 
a antrenat ii n diversificare » reor»- 
zenlănl acestor ipostaze, iată motivul 
pentru care relma^inatea de impresii 
a Iul llfoveenu este chiar o Imaginare. 
Si cum textele la care ne-am referit 
au lagituri- solide in rea), reimaginarej 
respectivă rămine intre cadrele aces
tuia. Nu se deplasează in fantastic ; 
limitele sale sini orizonturile cunoscute 
și frecvenlabilc cu privirea. «

Cu alle cuvinte nu asistăm la nici 
o schimbare de direcție in pfcluta lui 
llfovesnu. Exoozilia <le ia Gateriile 
„Snneza“ marchează un moment de 
concentrare in Jurul unei tșmaticl le
gate de momenit? existențiale netra
versate de picior și ..redescoperite** 
mediat. Stimulul a venit dinafa^â. în 
ciclurile ..Muzicanții" șl „Nomazii**, in 
pofid3 rcferinte.tor !ivr?ș'J. ne mtilnim 
cu ..fragmente" ootabl’e Je trăire, sur
prinse de autor in maniera sn speci
fică, discretă și vag Ironică, sentimen
tală. cu un ușor parfum exotic. Multe 
imagini osclleazâ intre candid sl gro
tesc. O simolă de*'la<are de accente 
(desen In „Hoții", de Akutagawat ar fi 
suficientă pentru căderen in ■cnrica- 
tural. in b’tptllate Cu abiliia'en-l cu
noscută. Dfnveanu ocolește acensM *nn- 
■Ibi'ă situare. Ne propune lmn".tnl a 
cflmr semn‘fina*te e^te construită cu 
subuî’tflte. în ♦'n^sterele -rrrnmie’nr 
din ote»nte <1 -îs-tonele sn’c am nuten 
fi tent-’l să na dasrapcrlm chiar pc 
noi Înșine.

Grigorc Arbore



MĂRTURII PENTRU
MEMORIA UMANITÂ'

CENTENAR NICOLAE TITULESCU
_  ei re încearcă astăzi — la 100 de ant

Cde la nașterea lu! Nicolae Tituleîcu — 
iâ definească personalitatea marelui 
dispărut, a unui om șl a unei opere, 
bineînțeles integrindu-1 contextului aocial-poll- 

tlc in core a trâfl, cu toate luminile șl umbrele 
aale, cu toate limitele $1 Inerțiile acesteia, 
identifică in aprecierile făcute de con
temporanii săi elemente de cel mai mare 
interes pentru înțelegerea Impactului pe care 
omul politic și diplomatul român ba avut In 
epoca sa.

Indiscutabil, Nicolae Ti tul eseu a exercitat 
asupra tuturor marilor sfii contemporani, poli
ticieni, juriști, economiști, o fascinație cu totul 
deoiebttă.

A spune din nou astăzi că fascinația pe care 
Nicolae Titulescu a exercltat-o asupra coitempu- 
ranllnr avea — dincolo de tot ceea ce era far
mec personal, capacitate de atracție șl forță de 
se juci ia — determinări infinit mai complexe, 
ni se pare a necesitate.

Propria-I contemporaneitate li recunoaște lui 
Nicolae Titulesru ralul de exponent de excepție, 
pasionat și tenace al Intereselor românești la 
arena relațiilor internaționale Interbelice

Născut La școala marilor aspirații ale propriu
lui popor șl educat in spiritul generoaselor 
idealuri ale umanității. Nicolae Ti tul eseu avea 
să Impresioneze deopotrivă pe contemporanii 
săi prin capacitatea ce a fi nn european, 
un om care a trăit toate martie drame ale con
tinentului șl care a gindlt problemele s^le pre
zente șl viitoare cu o acuitate și o dăruire tntaU.

Nevoia structurală de pace a poporului ro
mân a proiectat prin Nicolae Titulescu una din 
expresiile sale de cea mal mane relevanți , gin- 
dlrea și acțiunea «a In numele șl In slujba acm- 
tul Idea! 11 consacră In amintirea contemporani
lor cu un brrald al picii. Conștiința necesiți-ii 
se“virii pâclj prin drept il recomandă posteri
tății po Nicolae Titulescu ca un om al legii, un 
slujitor al dreptului șl moralei Internaționale.

Nicolae Titulescu avea să-și confirme șl si-și 
reconfirme timp de peste două dvcemi calitatea 
u de luptător pentru pare, ideea si acțiu
nea in acest sena slntetlzind Intr-o operă de o 
Identitate in con funda bl ii.

Nu a existat rană a Începutului de secol.

suferință a popoarelor continentului nostru, ca și 
a alto.- colțuri de lume, care să nu fad să singereze 
conștiința lui de mare sensibilitate, căci Nicolae 
Tituleacu a fo-t un umanist, u» democrat

Instalarea regimurilor totalitare in lulls mu- 
8*u lini ani șt Germania hitlerUti. generind cei 
mai mare epidemie mentală a tuturor timpuri
lor, avea să facă din Nicolae Titulescu un anti
fascist eoovlm, glasul și acțiunea sa conrf:tu- 
indu-se intr-un apel la rațiaae și reepeaaabi- 
II te te politici.

încrezător In destinul umanității, In capaci
tatea acesteia de a-gi identifica și urmftri dru
mul propriei deveniri progresive. Nicolae Titu- 
lescu a proiectat. In contemporaneitatea sa de
zorientați si anxioticâ, o expresie de mare rea
lism și autentic optimism.

Nicolae Titulescu ae adaugi astfel, cu un loc 
distins. In galeria luptătorilor pentru idealurile 
poporului nostru, servindu-1 prin implicare 
intimă și angajare viguroasă in tot ceea ce-i 
privește destinele.

Toți cei ce l-au cunoscut — la tribuna parla
mentară. In sala de cursuri. In aula academici, 
auo cupola marilor instituții Inie* naționale — 
au considerat intilnirea cu Nicolae Tltuicacu ■■ 
privilegiu.

Memoria contemporanilor prezervi Impresiile 
profunde pe care — Inteligența falgarsali. «■- 
nelepedismal rusești ațelor sale, lagtea sa exem
plari. apiriiul și rafinamentul aia, capacitățile 
a raia rice, puterea de mancă, disciplina loten- 
oară. intuiția «a adine pătrunzătoare, viziunea ea 
larg cuprinzătoare, iațelcpcianea și realismul 
judecăților șl actelor politice, credința și fermi
tatea cu care 1*1 apăra punctele de vedere, leali
tatea *1 demnitatea, murele preț pe care-l pu
nea pe prietenie, reapeetol de care era capabil 
față de cei mari ri față de cel mid. coundențl 
ca egali — le exercitau asupra tuturor celor 
care, Intllniadu-L aveau să fie măreați pentru 
o viată de capacitatea-l politici șl Intelectua ă. 
de crutaflnltatea morali *1 da farmecul său in
dicibil. Deasupra tuturor acestor atribute și din
colo da ele. dacă ar fl să alegem unul singur, 
am spune ci Nicolae Titulescu a fost a adevărată 
consiliată românească. ana din prețioasele cen
tri ba ții de eenștilnță rwmâaeaaeă la eosiștlința 
universală a veacului nostrn.

Contribuție pe care nai. cel de astizl. o desci
frăm din perspectiva unei epoci, la dimensiunile 
unui moment omagial, exprimind oe fiecare dată 
respectul *i prețuirea datorate luptătorilor pen
tru marile Idealuri ale poporului român.

George G. Potra

■roederwa, 14 ianse 1*37. Aspect de la «eremoeio in cadrul căreia Universitatea Komansky 
a ocordat hii Nicolae Titulescu titlul da doctor hcnarls causa.

„A apune că Ttuleseu ■ foot un mare om politie Inaeamnfi ai afir
măm un fapt pe care astăzi nimeni nu ar putea aă-1 mai puni la în
doială.

Vederile Mie In materie de politică externă au fost limpezi ea o 
axiomă**.

C. L FARHON

„Era democrat din tot sufletul *1 cri din generația mea fără îndoială 
că lei amintesc de controversele Iul cu dictatorii pe care-i cam bă tea firi 
milă. /.../ Anii s-au scurs, am trăit un război atroce care a răscolit lumea. 
Aceasta nu împiedică, de cile ori vizitez Palatul Națiunilor, să ml ae pari 
eâ zidurile mai transmit încă ecoul discursurilor lui Tltuleocu. Acest om 
de o vioiciune fremătătoare a marcat puternic epoca sa *1 a lăsat o traiec
torie luminoasă pe cerul Genevei**.

THANA8SIS AGHNIDE9
om politie *1 diplomat grec, fool auboetretef general 

ai Societății Națiunilor

„Trăsăturile caracteristice ale figuri! Iul Nicolae Titulescu pe plan politic 
1ml par a fl : amploarea vederilor sale, receptivitatea sa in a înțelege 
opiniile divergente «au contrare color pe care le susținea si siguranța, 
judecății sale in a discerne elementele permanente și elemetrtete.efemtfMf / 
pe care le comportă flecare situație. In felul acesta, la societatea Nailuollor 
el reprezenta nu numai guvernul român din acea vreme, ci Insfișt Roffilnfă.

Titulescu a fost un mare român șl, In același timp, una Gin figurile 
cele mal eminente ale vieții internaționale a epocii sale*.

PABLO DE AZCARATE T FLOREZ 
ana politic și diplomat spaniol, foot secretar general 

adjunct al Societății Nația niter

„Ml s-au cerut *1 mie clteva amintiri despre acest oca extraordinar, 
caro a fo»t parcă readus din umbrele mortli, la lumina zilei. de către 
Înseși nenorocirile țării sale -Sâ-1 reinviâm pe Titulescu !- Aresta a fost 
strigătul românilor de pretutindeni, atunci cind a-a arătat adevărul pe 
care dlnsul nu l-a pierdut din vedere... s»-a dovecit acum, cit do necesara 
este pentru o țara ml.ă. minunea de a fi proaus un om capabil să g.ndeascâ 
la te! cu cel care conduc mecanismul de stat al țărilor mari, adică pe un 
plan cu totul deosebit de acela al unei mici gospodării. f-J’

Omul politie fără partid a raliat toate partidele la politica sa ; 1st 
omul singuratic, omul fără copil, se bucură astăzi do o mare posteritate 
suiMariooră**.

MARTHA BIBESCU

„Da, Titulescu este cea mal strălucită inteligență ce am Intllnit-o In 
violă. Un fel de intrupare a inteligenței. înțeleasă cu arhetip. Avea Tl- 
tulescu un dar de a defini, o eleganță și o economie a expresiei, pe care 
n-aș putea sâ le compar docit cu ale filosofului Bergson. /..J. Nu cunoștea 
decit un singur (ci. acela al salvgardării păcii. în faza de-atunci a evolu
ție., și-n cunulțiue momentului, Tltuleacu ac străduia să dea un caracter 
Cjt mai monolitic Micit Inlețcgcri, căci numai un asemenea organism 1 sa 
parea că ar putea in Împrejurările ceasului să asigure interesele «latelor 
mici, așezate în poarta imperialismului nazist titulescu era touieau ia 
in căutarea unor formule, ce puteau să devină lozinci îndrumătoare. El 
ișl pregătea șl ișl netezea formulele cu o răbdare și cu a rivnă de șlefuitor de 
diamante. Le încerca de-o mie de ori toate nuanțele, reflexele, umbrele, 
pir.â cind formulele începeau sâ palpite prin propria lor lumină. /..-/■ Tl- 
tu'cscu. ca orice mare diplomat, Ișl rezerva o anume libertate a mișcări
lor — expunerile sale, zic. se mișcau pe această linie. Așa glndea Titu- 
lescu în eșafodajul ideilor salo, totdeauna îndrăznețe, el punea u 
uluitoare precizie șl prudență juridică, șl Încă o dată, o excepțională pa
siune a formulării**.

LUCIAN BLAGA

„Acest ministru de externe al României, cu maniere impetuoase, are c 
minte lucidă. Este Impulsiv în discursuri, dar metodic in acțiuni. Rațio
namentul său, adesea paradoxal, bazează pe texte și pe stăpinirea de
plină a dreptului internațional I A-J Nicolae Titulescu Ișl depășea întot
deauna interlocutorul**,

LftON BLUM
om politie francez, prim-ministru (Ifl36—1937)

„Titulescu I Cele patru silaba ale numelui său sonor au umplut istoria 
thpHwnai.ea de după război. Ei a fost unul din mani oameni ai Romanici, 
unul din marii oameni ai Micii înțelegeri, unui din marii oament al teene- 
Vui si. pentru a spune totul, unul cin marii oameni ai Europei. a
fost cei mai strălucit, ccl mai dinamic dintre cei care au vrut să con
struiască o Europă nouă, bazată pa egalitatea puterilor |l pe respectul tra
tatelor. Cind nonl au suit Ia onzont, el a fost unu! dintre primit care a 
in|eies și primul poale care a vrut aâ ritiice un nig contra înunaapei care 
ic anunța . RAYMOND CARTIER

ziarist francez, redactor șef la ^1‘Eche de Farls”, 
„1‘Epoque*1 *1 director la „Paria Match**

Sint extrem de numeroase capitolele activității acestui prodigios di
plomat care ne uiula pe toți cei prezenii la Geneva. Ceea ce am 
cel mal mult la Titulescu a fost strădania sa neîntreruptă pentru a se cău
ta o.«;anlzarea unui suiam de relații internajoaale bazat pe ecnitate. 
luate șl respect reciproc. Din păcate, Liga nu a reușit decit in prea mică 
m^urâ sa auucâ la in^epllntro telurile pentru «rej lost creată. 
imbroglio istoric nu poate diminua insă mentele *'”•••* “ .71 .7 °
sincer și perseverent, cum au lust Hernot. xiria.id, narthou, ritule^j 
au vrut aă așeze națiunile intr-un sistem de siguranță care să le ferească 
de Spectru] războiului. Apreciez că acțiunile lui Titulescu au fost 
să anime ia Liga Națiunilor o rezistență, o solidaritate și o atituame hota- 
ritu Împotriva qgregiunilor fasciste și a războiului .

RENE uassin 
jurist, em politic șl diplomat francei 
Premiul Nonei pentru pace țl*>»)

„Mâ glndesc adesea șl astăzi la geniul diplomatic al Iul Tltulaacu. Era 
un toarte mare jurist șl avea și viziunea vilkO.iiluL„ Dacă Europa 
ar li ținut seama de politica pe care o preconiza el. desigur 
că alta ar fi (ost soarta ei. Titulescu. care-și iubea tara mal presus de 
orice a mus o dată : -Se zioe despre mine că slnt minlălrul Europei. Din 
păcate, nu sint-. Păstrez amintirea Iui Titulescu ra pe aceea a unul mare 
prieten sl-mi pâre bine câ om fost intre cel care au suaUnut alegerea 
reate-crea Iui Ca președinte al Ligii Națiunilor. Nimeni oină azi nu a avut 
onoarea de a fl de două ori președinte al unui asemenea for. A fost. 
po»le, cel mai mare diplomat al timpului său“.

A. F. FRANGULfS 
om politie si diplomat grec, 

fost președinte al 
Academiei Diplomatice Internaționala

„Nn l-am emoocut prea de succese oe Nicolae T!tuleam, neavtnd dedt 
puține relații cu lumea doIIIkA. insă îmi aduc afninte dt eram de tnindru 
ea român vtaind e-o htme-ntreegâ adoura și omagia acest suflet generos, 
accnatâ lnteltfcnț* achpitoere*.

GEORGE ENESCU

_S-a vorbi! ntdt despre destinele extraordinar*. Cred mal curind e* e 
vorba de destinul oenentter de a deveni intr-o bună zi căpitani de v*«, 
purtind la Înălțime. împotriva furtunilor, pavilionul țării lor, șd c* geniul 
lor. mai patemie decit furtuna, triumfă «șupra tuturor vicisitudinilor. TJ- 

tule>e«i ! Cum ac InthepU adesea marilor cetățeni, cum i a-a intim- 
plat unuj Desnostene Titulescu a fost alungat de la putere, unde prezența 
lui ar fl fost adt de utilă. Oamenii de stat nu păreau să înțeleagă pe vre
mea aceea câ trebuian sâ înfrunte -cea mai mare epidemie mentală care 
a-a manifertat din Evul Media incnae»-. Titulescu a tațelea acest lucru 
Amintirea hzj Titulescu est* de o pregnanță covtrritoare. Ptnâ la aflrșitul 
vieții, inteligenta area Im marc <n a atrăludt cu nestins* putere**.

CHARLER HENRY 
diplomat francei

^,Dm uimitor, care nu a avut fi nu va avan nidodatl pereche*.

EDOUARD HUR1OT 
sa politia francez. prin-ml nistru 11*24—1923 1

I«2g ; 1IS2)

„A fost un mare diploenat. unul dintre cei mal Iluștri al perioadei 
dintre cele două războaie mondiale- El a font printre puținii diploma ți 
care și-au dat seama — in ccodițiite venirii lui Hitler la putere — de 
faptul eâ numai măsuri colective ale tuturor Matelor europene, bazate 
pe o Înțelegere Intre Uniunea Sovietică. Franța și Marea Britanic, puteau 
bara drumul războiului- Titulescu nu era numai un doctrinar, d și de 
asemenea, un om de acțiune, care milita cu pasiune pentru ideile sale. 
(—). în ceea ce privește raporturile dintre România ri U.R.S.S.. Titulescu 
a Înțeles necesitatea existentei unor relațH normale nu numai pe plan 
diplomatic. H a militat ce seriozitate — m-am convins — pentru pactul 
de aii sten ți mutuală Intre ambele țâri”.

MAXIM MAXfMOVICl LtTVINOV 
dlplscaal sovielle 

Cemlsar al pspsralnl pentru afacerile externe 
al V.R.S.S. <1934-1939)

„Cu tot aspectul iău suri zi tor, Titulescu are mină de fler și a impus 
puternica sa personalitate Adunării, care a urmat fără șovăire ritmul ce 
i-a impun De aceea, noi considerăm că regulile Societății Națiunilor In 
alegerea președintelui, care cer ca președintele să fle schimbat la fiecare 
adunare, sint greșite. Titulescu trebuie. In Însuși interesul Societății Na
țiunilor, să fie președinta permanent sau cel puțin ales pe un numâr 
de ani.

81 nt fericit să aduc omagiul meu unu! om. in care adlnca dragoste 
de țară se îmbină așa da armonios eu un leal devotament pentru Socie
tatea Națiunilor*.

PHILIP NOEL-BAKER 
om politie britanic, 

Premial Nobel peatra pace (1954)

„Situația pe care o ocupa Titulescu. autoritatea de care ae bucura, 
reputația pe care și-o doblndite, inteligența sa. resursele sale, uimitoa
rea vivacitate a spiritului său, acel amestec de fermitate și de suplețe 
care 11 caracterizau, totul făcea din el un om politic de clată Internațio
nală — șl dc cea mal Înaltă clasă. Strins legat de interesele țârii sale, 
așa cum este legată Iedera de arbore, prestigiul lui depășea cu mult fron
tierele României. Se poate spune că Titulescu a fost unul din marii oa
meni politici ai acelor timpuri*.

WTADIM1R <*ORMESSON* 
diplomat șl scriitor francez

„Nicolae Titulescu credea In pace. Nicolae Titulescu credea in nece
sitatea șl posibilitatea unei înțelegeri intre popoarele lumii. Cred că 
sintem cu toții de acord că astăzi, mai mult poate decit In trecut, noi 
avem nevoie de asemenea oameni de stat. Eforturile lui Nicolae Titute.'icu, 
eforturile tuturor acelora care impârtâșeau sentimentele și convingerile 
sate, aceste eforturi nu au fost suficiente pentru a rezista forțelor care 
atunci împingeau lumea spre război. Aceasta este o lecție pentru noi, 
dar lecțiile pe care le Învățăm nu micșorează cu nimic calitățile sale cei 
om și ca spirit care și astăzi sint pentru noi un model*.

PIER PASQUALE SPINELLI 
fost director al Națiunilor Unita pentru Earepa

„Va trece multă vreme plnă cind amintirea lu! se va șterge din min
tea poporului român, pentru câ va veni vremea cind România se va ri
dica și va avea nevoie de intreg ajutorul ce l-l pot da fiii el. $1 atunci, 
acela dintre noi. care nu au uitat ce a făcut, a gindit și s-a utrâdult sâ 
facă Titulescu, il vor glorifica, ca pe unul din cel mai mari bărbați po
litici al României*.

WICKHAM STEED 
am pali tie șl publicist britanic

„Nicolae Titulescu avea o fecundă imaginație diplomatică. El nu fă
cea politică clasică, ci imagina mereu, avind o viziune dialectică asupra 
evoluției lumii.

Nicolae Titulescu avea o judecată perfectă asupra viitorului. A fost, 
poate, singurul om care in acele vremuri a prevăzut cursul istoriei. Titu
lescu a înțeles câ viitorul aparține păcii și a fost omul care a tăcut mari 
eforturi pentru colaborarea dintre Est șl Vest, considerind In acele tim
puri tulburi câ pacea este posibilă și că ea trebuie doblndită*.

GENEVIEVE TABOUIS 
ziaristă franceză

„Trăia furtunos, milnile sale se ridicau și se coborau tntr-un ritm 
care era un grai. Puterea sa de muncă era inepuizabilă. Mulțumirea de 
a-șl doblndi dreptatea și-o sprijinea deopotrivă pe erudiția juridică și pe 
sensibilitatea sa remarcabilă.

Pentru nimic in lume nu și-ar fi schimbat convingerile. Totul pen
tru drepturile României! El a ajutat-o cu atlta voință laborioasă să șl le 
ciștige. Devenise apărătorul de neclintit al acestei cauza.

Cel care se Indigna atlt de mult in fața tipiei de reeunoșlință pentru 
adevăratli patriot!, nu bănuia că el Însuși avea să fia alungat intr-o zi din 
altarul familial in care trăiesc, in patria lor de totdeauna, martie umbre 
celebre odinioară și care trebuie aâ-1 rămlnă patriei sfinte pentru tot
deauna. O, Titulescu 1*.

ELENA VACARESCU

Roma, 27 octombrie 1930. Ședința inaugurala a calei do-a XX-a sesiuni a Academiei 
D.pîorpatice Internationale. In prezidiu, vicontele da Fontenaț, președintele A.D.I., amba
sador al Franței ; Nicolae Titulescu, praj«dinte al calai de-a XI-a Adunâri o Sacietâtii 

» Morunilor, vicaprețedinta al A.D.I ; A F. Frongulis, secretar general pe viață ai A.D.I., 
ambasador al Greciei.

Oxford, 3 mal 1930, Nicolae Titulescu Improved cu istoricul român Nicolae targa, duad 
ceremonia acordării d« câtre Universitatea din Oxford a titlului de doctor honoris 

causa marelui savant român.

Thoiry, iulie 1930. Nicclae Titulescu impreunâ cu membrii Comisiei da cooperare culturală 
internațională de pe lingă Societatea Națiunilor, in rindui intii, printre alții, Albert 

Einstein, Gilbert Murray, Paul Painless, Paul Valery, George Oprescu.

ftsasaaoti, 22 u-iia I4Z4. Pl>m<r*e lul lewis Sorth*e Io At*de«uo Remânâ In a>i*ien|d, 
printre alț.l, Nicoloa lorga, Nkalaa Titulauu, Dimitri* Gm«Iu



Anra romantică
și visul fantastic «o

tlt de sugestivă, conținind adevăruri 
revelatoare, defini (la prooua* da G. 
Ciliaescu cu privire la Mructurile na
rative ale romanului Geniu «aatla aa 

trebuie totuși absolutizată. acceptind-o ca pe O 
dogmă. Altfel, ideea ci prozatorul cate intere
sat «1 apună „ci te va adevăruri lungi, inși nu 
despre lumea obiectivă, d despre aceea a în
chipuirii sale', comportă, indrizzum «d credem, 
nuaoțăn nu lipsite de importanță. Este de fă
cut observația că in ciuda profundei laprwn da 
ficțiune pură, imaginara! mbid*k>«i nu nanii 
că au apare ea un produs „el nlhtio" ei. tot
odată, tinjește neîntrerupt la dobmdirta unea 
baze de susținere reali st-nara tivi, in toțekwri 
fenomenal al noțiunii. Nu intenponăaa a glosa 
din unghi discret paradoxal in jurai HMldd 
paradigmatic „Vsața-i vig-. dar m cuvine a* re
țineai că intre ca doi termeni nu as ta
md un caz un raport da subordonare, ia aeeoul 
că cel de-al doilea l-ar „desființa- pur * «m- 
plu pe cel dinții sub raportul determinării 
obiective, la urma urmei, sub raportul existen
ței fundamental fin «recepție ăeneiiană)
realiste. Mai mult chiar, cate neetnr să facem 
precizarea elementară că _teoria- eminesciană 
legată de proiecția ixnagjnăruiu| in spabul vi
sului siesi suficient ca narapune preauptme În
țelegerea faptului că ntmiai permanenta atenție 
acordată realnim U dă temei, o legitimează. 
Simplu spus, aceama cxpUcă autenticitatea spa
țiului epic general, incitări* «t aaM ales atonei 
ciad totul aa sublimează in ceea ca s-ar puua 
numi poveste de viață trecuta in via &gw. nu 
e cazul să se creadă că G. Calmm nu a-a 
gindit la toate acestea dind rara manoratnles 
sale definiții, devreme ce. etan s-a văzut iacă 
de la începui el asta aceia cara face obser
vația atit de supnnzăfoore că Geala pustia 
„înfățișează intiia încercare aerioeaă ‘natale da 
Rcbreanu (să-1 uităm, totuși. Pe Slavici ?. n.n) 
ne a viri viața ardelenească. orăpeMsaek, ță
rănească P eroică, totodată, in literztsra ramă- 
nă-. Revenirile la aserțiunile eălineacaeaa, apa- 
dar, au drept arap evitarea barilul w 
ci nd ne propunem aă relevăm aaodai in care 
concepe Eminescu funcția imMgmartdm ia con
text narauv-deacnpUv, implicit analitic. Ene, 
liră îndoială, un mod de ințelecare pni defini
ție deschis ; marele senilor au ae arată «ano
de tă interemt de a experimenta dom ia km 
si pentru sine imaginara!. oricare ar fi con 
textul tematic șt oricare ar fi lateaUde
■trative. Dacă piuă la episodul cuonariad ten
tativa de sinucidere a lui Toma Nour, sutatrac- 
turile realiste ale imaginandu; vizau mai ales 
determinarea atentă a cadrului narativ pna apel 
la descripția minuțioasă, chemată a Mftrt sem
nificativele relații, cel mai adesea diițurtive, 
dintre mediul social gi pubolugia personajului, 
următoarele secvențe ale romanului dovedesc 
surprinzătoare deschideri spre imaginea obiec
tivă. nemijlocit realistă, io ucdiae aoaal-iitjncă, 
■ existenței- Și ceea ce m m pare cu adevărat 
demn de subliniat stă in faptul că o asemenea 
schimbare a unghiului de abordare epică nu 
cate incompatibilă cu plonjonul in imaginarul 
de factură oniric-fantastică. Dimpotrivă punctul 
de vedere Inițial. „Viața-I vis-, isâ exercită gl 
acum prerogativele,-fiind, cum vom vadea, in-, 
vestit cu funcția de a potența marile sensuri 
exutențiale degajate de evenimentele narata.

Dar înainte de a investiga partea de biografia 
a ltd Toma Nour legată de evenimentele revo
luției transilvănene de la 13-tt. să spunem ci leva 
cuvinte despre scurtul pasaj in care evoluează 
eroul după ce, grape vlnlulul care deschide fe
restrele odăii, el scapă din gbiarele marții prin 
asfixiere. Este necesar sa facem acest popas nu 
numai pentru că pasajul explică, psihologic. în
treg comportamentul lui Toma Nour de aici 
încolo, ci și pentru că ne aflăm in prezența unor 
interesante simptome «le spiritului analitic emi
nescian. Nepierzind din atenție că in manuscri
sul romanului, după episodul tentativei de si- 
suciderc, figurează o strofă din Vcnere și Ma
donă, ulterior eliminată de autor („O, cum Ra
ise) creat-a pe Madona dumnczele- etc.), ceea ce 
divulgă mult prea limpede teza morală ce stră
bate episodul Poexii. lă arătăm că biografia 

. eroului este reluată dialoo*peiapectivă aaeen- 
tuat introspectivă. „Corpul*. — notează Toma — 
s-ax fi-însănătoșit'țusînd, lasă ceea ce eră bol
nav în mine, nebun de bolnav, era inima mea. 
Tot ce-mi aducea aminte de ea... de trădătoarea, 
le aruncam in foc, care le consuma, cum se con
sumă inima și viața mea 1“ Tot ce urmează după 
o asemenea mărturisire străbătută de atita sin
ceritate (căci sinceritatea față dc sine, o sinceri
tate aproape vulnerabilă, este apanajul eroului 
eminescian In general) nu face decit să explica 
comportarea dezasperată a eroului. Credem că 
nu exagerăm cu nimic dacă spunem că. In po
fida insidioasei tonalități grotesc-romantice a 
relatării, sondajul analitic propriu-zis vizează 
frenezia halucinației dacă nu de nuanță doato- 
ievgkian*. In orișice caz. sigur gogoliană. în 
cimpui oferit de psihologia paroxistică a Insului 
efiat in pragul nebunleh tlnărul Eminescu se 
mișcă surprinzător de matur. Și ceea ce oferă 
mare autenticitate „examenului- cvasiclinic c«ta 
dezinvolta evitare ■ alunecării tn ponciful ab- 
siractizanL Tentația sondajului în aubzona abi
sală a sufletului ’iman se leagă nemijlocit de 
„psibanalizarea- comportamentului. Notațiile sint 
însăși oglinda in care se reflectă straniul 
mod al eroului de a percepe relația sa cu 
lumea, față de care ae crede complet in- 
țrăinat, asimilind-a irealului grotesc („ast
fel umblam printr-o lume streină, din care 
nu făceam parte, și cind ma rătăceam In vro 
grădină publică, unde fețe roșii și vesele chi
coteau impregiur. plerzindu-se prin arbori, eu 
credeam că sunt răutăcioase duhuri efemere 
Cf-re-gl rideau dc durerea mea-) șl atrlbulndu-i 
însușiri de-a dreptul infernale (..Or ml se pă
rea cum că-n juru-le rideau morți. a căror fete 
galbene erau spoite cu roșu — ceea ce le făcea 
șt mai Înfricoșate, șl mai moarte prin contrastul 
intre adevărul morții țl-ntre simularea cca 
spoită a vieții"). De la asemenea proiectil ale 
efectelor maladiei oslhice in viziuni dc un car
navalesc sinistru (modalitatea va cunoaște per- 

faraonului
I tn 

suferinței cristalizează in 
dintre luciditatea ultra- 

, ___ ____ de 8Pa'rne existențiale
Atroce (..Altădată mă pomeneam că mă uitam 
ore întregi In oglindă șl mă strlmbam ta mine 
singur, ți, cind mă trezeam din asemenea ato
nic, mă-nfiori siguranța c-am Innchumt și teama 
de mine însumi. Lucrul de care mă temeam mai 
mult era nebunia ; mi-era trlcâ sâ nu-neou- 
nesc“) și reacțile exlerloarc vele mal absurde, 
sustrase oricărui control al percepției > <
( Adesea mă pomeneam că privisem, fără aa 
știu cite o oară Intreaga-n soare și că ochii 
mei orbiți de lumina iul caldă nu numai puteau 
distinge nimică, ci un caos vlnât-ro?u părea ca 
mă-nvirtește mereu, pmă ce mă trezeam că
zut pe iarba cimpului. Eram timpit. nbsuid, 
idiot-). Modernitatea perspectivei analitice din 
care se scrutează un asemenea caz de drama
tică scindare a eului uman este mai presus de 
orice Îndoială, deși, se observă lesne.
ci ta tea romantică este, șl «cum, aceea care in
dividualizează întreaga partituia narativ*.

In fine, chiar In fa2a In care suferința strict 
clinic* pare a se fi ameliorat intr-a anumită mă
sură, durerea sufletească persistă in c°n“nu®r®- 
In acest punct, tipic eminescian*, implicit mo
dern romantica, este obstinația eroului de a 
respinge semnele vindFcării și de a se eutM"da 
cu orgolioasă voluptate in propria-r «uterința. 
Alracțla pentru ..boala- de c"re Mte
varea indirjită a răului sufletesc de care este 
mnrlns «e traduc printr-o
totala față do sine șt de lume, de indiferentism 
Incăoătinat ta lot ce ar putea lntr-^n I 
Bitul «ă-1 clintească din sumbra-l ’
Privit cu ochiul cititorului ' ,azl<Jn a90"' 
momente. Toma Nour faci de n.
tic predecesor al marilor angoasați din ««’'•»» 
european, inclusiv romanesc interbelic * 
temporari. Altfel deelt prin luarea sa-in stăpi- 
nirePdfc către «ntimerlul atotcup ,nz.atnr . 
..creții" nu poale fi dcllnltâ fiaro de P 
și de conștiință a eroului.

Sigur că In toate acestea „poza** byroniană a 
rrou’ul nu este de neglijat. Dar ceea ce s-a nu
mit la Eminescu „romantism Intirzint- exprim* 
mai degrabă o semnificativă atitudine de eman
cipare, in sensul dezvăluirii unei excepționale 
propensiuni spre spiritualitatea Înnoitoare a li
teraturii următorului veac.

formante extraordinare in Avatarii
TI* și în Fragment) ?e trece le destăinuiri 
cazul Cărora acuitatea — .-«-ii-..-■>
dramatice confruntări 
sensibilă, dătătoare

Nkolae Ciobana
___________________________

0 istorie in imagini 
a literaturii române 
contemporane '

Manierismele creatoare și iluzorii
Urmare dia pag. 1

G. Benn. Ezra Pound, lan Barbu. Nlchilt St*- 
naseu, Marin Sorescu etc. pot fi cOhaidera|i ma- 
nieriști, tn vreme ce Alain Robbe-Griliet, Claude 
Simon. Eugen Barbu. Michel Butor. Fănuș Neagu 
pot, fi socotiți prozatori baroebizanți. Fenomen 
recurent de tranziție, manierismul păstrează ■- 
numite trăsături arhetipale dar are. totodată, in 
fiecare epocă anumite elemente specifice.

J?i dacă maniera reprezint* o modalitate indi
viduală dc creație, socotim c* merită să ne În
trebăm dacă manierismul are o rezonanță nota
bilă in literatura română actuală. După opinia 
noastră ea este evidentă in poezia Iul Nichita 
Stăncscu și Marin Soroscu. dar poate fi detectată 
In alte forme și la alli scriitori ca Serbau Foarță, 
Gavril Ședran. Adrian Rogoz etc.

Artă combinatorie pe planul asocierii contras
tante a* cuvintelor, expansiune fericit* a spiritu
lui ludlc. ironie subtextuală. dispunere grafic* 
oriental* spre o anumită expresivitate artistică, 
meditafle gravă textualizată printr-un enunț co
mic. cuvint șl imagine, manierismul românesc 
contemporan a profitat atit de experimentele 
poeziei concrete, cit șl de concluziile desprinse 
din gramatica generativă și transformațională. 
care incită la o manipulare a cuvintelor, teoretic 
infinită, Întreruptă doar dc încheierea unul text.

Cind manierismul este prezent in poezia de 
dragoste, el capăt* la Nichita Stan eseu o expresie 
galantă :

Spune-mi. dac*, țe-aș prinde-ntr-o zi 
și‘(t-aș săruta talpa piciorului.
nu-i așa că al șchiopăta puțin, după aceea, 
de teamă să nu-ml strivești sărutul?

(Poem)
In .ountipoezia** Iul Marin Sorrwcu. comparația 

este mereu împinsă dineolo de orizontul aștep
tării cititorului. De aici rezult* și funcția sa de 
șoc :

Ma bă tea prea tare «oarele,
Si te-am pus in geam 
Ca pe-o hirtie albastră

Mă bătea prea tare moartea.
Si te-am pus In dreptul inimii,
Ca pe-un paravan
De dragoste.

(Comoditate)
Șerban Foarț* nu mai cultivă discursul manie

rist prin simpla asociere sau selecție paradigma

Siriu
Urmare din pag. J

Mii de miinl și mii de inimi tinere stnt aici 
împreună, clădind Intr-un efort grandios 
pentru binele de mime ai țării

Mii de tineri, adunați Intre apele Buzăului 
.șt Munții Siriului, muncesc împreună și aduc 
astfel ce! mai simplu și mal sublim omagiu 
generațiilor dinaintea lor, care au construit 
Bicazul, Argeșul, Porțile de Fier — tot atltea 
cetăți de lumină in harta energetică a Româ
niei, ridicate de meșteri Manole anonimi, râ
mași să sfideze timpul din arce de beton șl 
suprafețe cu dublă curbură așezate In calea 
apelor.

Brazi înalț! proptesc stelele In permanenta 
lor rotire universală.

Tineri semeți sprijin* cu umerii și munca 
lor viitorul patriei.

Deasupra, ca o imensă cupolă festivă, cerul.
★

P.S. Sint arhitect șl am venit la Slrlu ca 
prin munca și priceperea mea. să înfrumuse
țez viața acestor oameni minunați — colegii 
mei de generație care duc înainte o magnifică 
moștenire de muncă. Ei m-au primit cu bra

tic* șl sintagmatic*. El atentează la destinul se
mantic al cuvintxluL Rupind cuvin tul așteptat în 
altele neobișnuite, asociind apoi părțile comtHna- 
tnrU ale cuvintelor. Șerban Foarț* realizează o 
poezie ludic*, Încărca t* mereu de noi iradiatU 
•eman ti ce.

In cer. egrete.-n cer, crep roșu
In toarM. cai era de nan.
Balconul eerulul, In mare >
bal

conul cerului 
In mare

Intoaroe caiere de nori.
(Urmare șl adio)

Pin* la un anumit nivel de textuallzare ludlcă, 
poet ici ta tea nu dispare cu desăvirșlre din ver
surile lui Șerban Foarț*. Dar experimentul ma
nierist este împins dc Gavril Ședran pin* dincolo 
dc frontierele obișnuite ale poeziei. El știe ea 
Btlția alții dintre semiologii contemoarani e* 
textul referențial se bazează pe denotație Iar cel 
poetic pe eonotație. Tn una din poeziile sale, au
torul realizează un inventar alfabetic de iloonlme 
parțiale menite i*-| denumească pe dracu, pe 
diavol, oe catena Alegem doar o litera :

nagoda negru neprielnicti
naiba neguițfi neapfilatu
năpasta nelegiuita nlchipcrcea
necuratu neobrăzata nodes
nefirtate neagoitu eic._
Dar cu acest experiment credem c-am ieșit dfn 

sfera poeziei intrind in zona unor simple i rad lă
ții semantice oonotatlve de dicționar sinonimic 
relativ. Experiența ludic* devine aventură amu
zant*. dar ea dese din spațiul literar pe care acest 
poet autentic știe să-l construiască șl cu mijloace 
normale.

în acest punct de frontier* se Înscrie sl o parte 
a poeziei spațiale-eoncretc. cultivat* de Adrian 
Rogoz.

De fapt. In toate timpurile șl In toate ariile de 
cultură manierismul a dat noetî mari și mici. Nu 
manierismul in sine i-a făcut pe unii scriitori 
mari, ci meșteșugul pe care l-au investit In nro- 
pria manieră. Așa ml se pare că s-a intimnla! șl 
In poezia noastră actuală, deși decupaiul rest rina 
de exemple nu mi se pare inc* suficient de con
vingător. Oricum, manierismele nu «int întot
deauna creatoare și iluzia aceasta trebuie aban
donată de poeții care nu exist* nici prin Inspi
rație, nici prin meșteștig.

țele deschise, ml-au oferit încrederea și zi iu
bețul lor, m-au poftit la masa lor. m-au ome
nit cu mincarea si ana lor — și acum, în pragul 
acestei primăveri care începe să fie adevă
rată, simt dorința fierbinte sâ rostesc un 
înalt jurămint de dragoste, de încredere șl de 
solidaritate.

EXPOZIȚIE Șl MANIFESTARE OMAGIALA
J. W. GOETHE

1b radral mirilor anlvmărl eu li ara Ir reco
mandate dc Conkiliui mondial al D*cii. Muzeul 
literaturii române omagiază personalitatea lui 
Johann WeJfgang Goethe, cu prilejul comema- 
rărli a IM de ani de la moarte, printr-a expo
ziție care prezint* ediții originale dia «pera 
«erillorulul. stampe și fotografii, mărturii din 
patrimoniul Muzeului literaturii romAne. ates- 
tind ecourile gotlheene in literatura noastră.

In aeeasl* ambiant* ■ avut loe luni îî mar
ile o aear* omagial* in cadrul căreia au
rostit alocuțiuni dr. doc. Horst Nalewakl. dia 
R. D. German* șl prof. univ. Edgar Papu. dup* 
care actrițele Silvia ropovicl șl Valeria Gagla- 
lov an prezentat texte goetheenc în traducerea 
unor mari scriitori rominl. In incbelcre, viole- 
uistul Mlhai Conalantinescu a Interpretat muzi
că clasic* din preferințele titanului din Weimar.

PRIVIREA LUI ORFEU

O, bunătate, o, candoare!

dup* cum ipuneora data trecută, ieșire* 
din durată, abolirea timpului ca di
mensiune primejdioasă, desuuctlv* a 
ființei (și deci a conștiinței, esența 

omului fiind nu atit trupul In materialitatea sa 
fiziologic*, deși a cresta este carcere — sau tem
plu). — prin care iși duce spiritul său tutelar, 
autarhic și creator, creator tn proiect. In mode
lul pe care și-l face despre sine și despre uni
versul In care trebuie aă trăiaacă), ded această 
dimensiune temporală, angoasant* In mod fatal 
sub aspectul finalității sale, este o preocupare 
major* a artei moderne, dar nu numai a ei. Ea, 
această obsesie, a căpătat In vremurile noastre 
doar un teren nou sub care «e revelă In practica 
spiritual*, elementul nou COfifltilulndu-1 Laici
zarea botărlt* a idealului de salvare de sub ame
nințarea unul iflrșit oricum ineluctabil, dar care 
poate fi Intimpiaat fără strigăte litericc și con- 
juraces forțelor oculte.

Dar faptul că obsesia abolirii timpului e«tr o 
nevoie real* a conștiinței anului și nu o cons
trucție arbitrar* și periferică, un drog trimis din 
spațiile extraterestre cu intenția malefic* de a 
corupe raia umană și de a o arunca din nou tn 
bezna cavernelor preistorice, «e vede șl din rolul 
jucat de eroii și zeii antichității precum șl de 
cărțile sacre ale diferitelor popoare in relevarea 
unității oamenikir de pretutindeni. Indiferent de 
culoarea gf rehgiBe sub care au ajuns la civili
zație.

Pornim de la adevărul demonstrat de Ști
ințele omului mal ales ’ in secolul nostru n* 
miturile antichității pot (șl trebuie) 1* fie Inter
pretate ca forme arhetipale ale Inconștientului 
coieetJȘ și r* ded ele pot fl analizate intr-un 
spirit nou. adie* nu in narațiunea lor uimitoare 
șl naivă d In sensul In care ar constitui semne, 
simboluri ale actelor noastre, dincolo de percep
ția lor imediată. Studii de tbt felul — mai apli
cate sau mal fanteziile (deși pentru așa ceva iți 
trebuie, intr-adevăr, mult* știință dar neapărat 
mult mai mult* Imaginație), s-au făcut șl eu nu 
vreau să tratez In proză astfel de mistere cara 
stau la pind* In jurul lucrurilor, țiplelor, gestu
rilor noastre, dos* încerc doar o nou* lectură 
a faimosului descaiuMi ad htfcroi al lui Orfcu.

PROFIL

UN TRAVESTI LIRIC
. baesis priodari, „monstru" abstract

J datat cu o uriaș* capacitate absorban-
L*, străbate sl domină întreaga poezia 
■ lui Florin Mugur. Poetul acesta, 

cara a debutat ia începutul deceniului al șaselea 
și ■-■ reale*tuit pa «ine ca scriitor inccpind cu 
Mituri (1967). Impune In literatura contemporană 
un caz aparte de travesti liric. In volumele sale, 
„peraoana" proprie, ceea ce numim indeobșlo eu 
liric, conștiința verbalizat* In «ciul creației, este 
drapat* în veșmintele încăpătoare ale persana- 
Jalal (termenul e convențional), care revine ob
sedant. Desigur, un truc literar, al cărui orizont 
manierist nu e greu de Identificat. Dac* s-ar 
scrie o istorie a manierismului in literatură — 
și nu un inventar tipologic, in esență termal, gen 
G. R. Hocke — un lucru ar putea reieși negre
șit : poetul manierist recurge adesea, voluntar 
și aparent, la o depersonalizare a eului, dar a- 
junge. Involuntar și profund, la o dramatică tra
vestire. Travcstl-u] este procedeul Invers oglinzii. 
Dac* oglinda marchează îndeosebi modul de 
revărsare exterioară, traveatl-ul «pare din do
rința sondajului interior. Aceasta. In ordine teh
nică. fiindcă, desprins de propria aventură spiri
tuală. lăsat* s* „strălucească- liberă, acria* 
pentru a fl contemplată, poetul ae vede „adus 
In- scenă", plina, ridiculizat, ..dat de gol" «au 
dim potrivi, înălțat la demni tata tragică de mas
ca pe care a creat-o. Calambur? In măsura tn 
care Jocul poala pălruada in subsolul tragediei, 
răspunsul a*a afirmativ.

Poezia lui Florin Mugur asta, poate alături 
de — In cu totul alt* ordine tematic* șl atilia- 
tică — Leonid Dlm.iV. Mircea Ivăneacu, Sorin 
Mărculeacu, un exemplu fidel de exprimare a 
diamei proprii prinlr-un intermediar liric. Su
ferința misterioasă, umilința aproape metafizic* 
a condiției umane aflată la marginea dramei 
„mărunte", ari. dimpotrivă, lingă suflul tnâllă- 
tor al tragediei, speranța livresc* șl amărăciu
nea lentei sale neinfâptulri, nelmplintrea erotic* 
șl riscul anchilozării afective, in «Ursit, gindul 
persuasiv al prezenței pe jumăiate In firea lu
crurilor. toate aceitea sini jucate de regele 
(prințul) omniprezent In poemele autorului 
Destinelor iaiermediare. Regii gini «tei zei cobo
rî ti pe pămint Ei nu mai păstrează Insă nimic 
din atributele divina, șansa lor de a simula In 
contingent pentru a semnifica In metafizic este 
de asemeni iojwmiliții*. ldeea «ceasta e un ade
vărat spațiu structurant al poeziei Iul Florin 
Mugur. E mai ales o chestiune da percepție î în
locuit. Imaginat in forma „prințului bătrin" care 
„dansează cu caftea-, poetul are viziunea globe)* 
a lumii afective, numai că treptat ea te „im
puți nea ză". râm In doar umbrele dellciilor spiri
tuale da odinioară, cenușa sentimentelor. Sl 
tntrucltva enigmaticul „portret ai unul necu
noscut- (titlu de volum, 1930). Dezvoltat epic, 
motivul rate șl mai limpede : erou) romanului 
ritima «ar* a Iul Antim (1978), constructor In 
fața ochilor noștri al galului care este, din 
punctul său de vedere, propriu] trecut, poartă 
cu sine O abstractă plăcere a derizoriului com
binat* cu utopia frumos «fi, teatral* aproape, 
dup* care fiecare Individ este potențial un 
rege, un «tăpln absolut al unui regal pe cara 
«1-1 Inventează conform aspirațiilor sale. Un 
strămoș al seratul misterios, plnă la urmă, 
Alexandru Antim „spunea că «Intern eu toții 
niște prinți Izgoniți- Izgoniți fiecare din sincla 
mal mult «au msl ouțin cunrin2ător, InțclepL 
Independent, puternic. Similitudinea cu poezia 
este evidentă. Tn locul prezenței rămlne numele, 
amintirea tulburată care nu poate vesti decit 
umilința. In acest univers puternic personat. tra
vestit In obsesia generala ■ „regelui", versul 
„întreg, dispar domol" este aserțiunea emble
matic*. Noautea regilor explic* «I mal clar me
canismul ..deghizat- al semnificării, de care 
vorbeam. Vocea liriră se adresează unu! pre
supus „fftăpln-. demiurg la rindul Iu! imperfect, 
de sorginte mitică sau llvfescă (originea nu sre 
nici un fel de importanță) : „Ce mi-al lăsat pie
rind? i Numai regii. / Viața plină de regi. / 
Toată noaptea, regele părului tău ascuțit. I Toată 
noaptea, regele palid al gurii tale. I Regele tinăr 
și năuc al dinților. I Ce ml-ai lăsat pierind ? / 
Umbrele tale t tnălțindu-și spînzurâtorl una 
alteia / «trlnglndu-se de git In somn / și chipu

Faust
Urmare din pag. J

cele din urmâ, inima omului care nu va putea fi 
constrins sd prelata In eternitate, cit de gran* 
dioi ar fi momentul părelnicei îndestulări, trucul 
egoismului, lipsa Logosului.

Exista a trâinlci* a lumii, o frumusețe fârâ sea
măn a naturii și firii, omenești, dar la viețuirea șl 
capărtășirea lor se ajunge pe calea mai stinsa 
a smereniei, a tăminarii In dialog de creatură 
cu logosul pe care Faust o ini revăd a ca pe un 
pămint transfigurat de omul iubirii jertfitoare da 
line, delimitindu-se ca so poată aduce roadă.

Acest înțeles il face pe Faust sâ-țl încheie 
opera cu aproape aceleași cuvinte cu care Dante 
încheia Divina Comedie, anume, Iubirea invirte 
sori și stele, eterna iubire care stâpinețte univer
sul. iubire a Logosului care, spunea Eminescu, 
diilocă disarmoniile dintre creaturi și care nu va 
pieri niciodată.

Cum vedem, constantă a marilor spirite care 
nu se pot sustrage imperativelor suflatului ome
nesc, care nu-și poate afla împăcarea In afara 
legilor morale, vestite de Logosul intrat In istorie.

O semiotică a tragediei dntărcțulul antic din 
unghi psihanalitic, in sensul In cara el trebuie să 
viseze ceea ce t se va Intimpla, atit Iul cit și 
structurii, simbolului profund sub care ișt desă- 
virșește destinul prin operă, prin cinice (Euridica 
■puneam altădată, nu ?) nc sugerează c* încer
carea teribil* prin care a trecut simbolizată prin 
coborirca in Țara umbrelor inconsolabile (in rea
litate o invenție, un fel dc expansiune a sim
țurilor îngrozite dc moarte) este In propriul său 
eu, în bezna Infernal* a subconștientului, iir 
acolo a trăit aventura care avea a*-l ucidă 
Căd In subconștient. In straturile cele mai 
adinei ale ființei, se zămislește șl Începe să sa 
intoneze imnul celui mai pur poet de sub soare 
iar cL prin Imprudență, neglijență dar și mor
bidă curiozitate și-a cobor îl acolo privirea ucl- 
țașă, dorință a conștientului s* «e cunoască pe 
sine, dar cine er* acest sine î

Era Însuși dntccul. Eu ridice, oper* a iubirii 
Inocente pe care o va prihăni cu privirea sa 
plină de spaima c* a înșelat zeii, adie* cela 
două forțe tutelare : bunătatea ți candoarea, o 
bucurie înalt* a spiritului, dar și credința ne
sfârșit* în puterile veșnice ale universului. 
Aceast* privire, a artistului in Inconștientul s*j, 
nu numai imprudentă, dar de-a dreptal ne
fastă. privirea care avea s* determine origi
nea și Învierea operei sale, a asemăn cu a unui 
fotograf caro ar deschide ușa camerei obscure In 
timpul developării filmului, voalindu-1 Imaginile. 
Astfel s-a deștrămat ca un fum Eurldlce. (dn- 
tecul), iar despre moartea Iul Orfeu însuți ce ne 
apune mitul, cum s* o interpretăm ’ El a fost 
■fisiat dc Erinli. Eumenide (cum vrei aă le nu
mești) dar acestea «Int. de fapt, remușcările 
eare-1 sflșie pentru acea privire de neîngădult 
care i-a prihănit iubirea. (Opera ?) tlnguirile du
pă inocenta nierdută. Cici. vai. cine și-a niriolit 
ochii la flăcările iadului și ■ băut din apa Styxu- 
lui nu mai poate fi inocent I O. bunătate, o. can
doare, voi sublime chipuri ocrotitoare ale dra
gostei și artei, singurele care n« dau puterea 
ieșirii din Timp 1

Dan Latirențin

rile tale omori ndu-ae i și-apoi lut nd u-și Jocul 
unul celuilalt — t șirag de regi criminali, f 
Toată noaptea mi-au lătrat dinii frumoși / de 
dorul ț*u. / Toată noaptea am azvlrlit in ei / cu 
nume de regi-. Există In acest text, absolut re
marcabil, o deconspirare tulburătoare a iluziei, 
un dramatism continuu In fața căruia spiritul 
declină, abdică pentru a face loc golului imper
ceptibil. Incit tradus In ordinea propriei subiec
tivități, acest crepuscul dintotdaauna început 
substituie vigoarea spiritului, e o „încetineală 
feminin*-, un fard care sa topește, murmurul 
palid de flaut care înlocuiește carul strălucitor 
ol alămurilor („Trăiesc atit de încet / incit nici 
nu pot *fi văzut — i o-ncotineală feminină / a 
enervare prea obosită i ca a ierbii uscate"). 
Timpul initial este depășit, anulat ca vector a! 
absolutului („Minutul meu are a mie de se
cundo-). Intr-un discurs imaginar al unui Ulițe 
către un Alax (personajele sini pure convenții), 
se rostesc motivele adinei ale disperării. Nu 
atit haosul — Idee obioclivă — Inspălmlnlă. cit 
posibilitatea atribuirii Iu!, riscul de a te inculca * 
subiectivității : „(...] numai de haos mi-e frică/ 
sint gata Învins / n-ere nimeni dreptul să poarte 
/ pe umeri / haosul...- (Ulise căi re Alax).

Regele, prințul sint utopii ale mărginirii. 
Prin ei nu se poate nici măcar substitui definitiv 
imperfecțiunea. Urme Zeiești, regale, prințul, 
bufonul (acesta esle, se știe, un rege cu semnul 
miner*.. pataraa decbaaplratâ) » scol veșnic la 
Iveai*. St pare c*. rolul lor * cu atit mai tragic 
cu -cit. încerci nd «ă ascundă imperfecțiunea, el 
se supun Inconștient „destinului intermediar-. 
Conștiința condiției echivoce, a vieții ca formă 
de trecere, a dorinței de intilnire a ordinii, 
accentuate de neimpllnirea afectiv*, transpar 
d<n umbra infatigabilului personaj : „într-ade- 
văr. cum s* fim rege? clama regele. II O jumă
tate de om singur, o iluzie — > noi. cel ce re
venim din mari cutremure i cu inima fricoasă. 
Noi, amantul / cenușilor. Adoratorul umilit ' al 
apei care gilgiie șl-al «firii- (Locul gloriei). 
Meditația Iul Florin Mugur ciștig* Insă treptat, 
dac* nu In linia găjiril unui echilibru plauzibil, 
• seninătății desprinsă din filosofi a senectuții. In 
coerență, impuțlnindu-se In ordine sentimen
talii. această subiectivitate nngoaaatâ se îmbo
gățește in reprezentări, Iși diversific* orizontul 
adurind temeiuri nai pentru șansa travestirii. F 
vorba de ciclul Bestisr naiv, proiecție de apetit 
livresc. Poetul inventează «cum o serie de ani
male fantastice, cărora le dă identitate imagi
nară. Ele au nume ciudate și traduc o stare 
moral*. Impactul desprinderii de obsesia prin
ciară, răvășirea care trebuie „«urvolstfi- de 
Ironie, tilc savant, rafinament ludlc. Gloheil, 
siheia, ucis, glvirul. erțogul. flrmlnut. safra. 
ta rp anii, st ta („acel trandafir animal In Istoria 
florilor-), mavrul, the king «I mult mal umilul 
miel, investit Insă cu semnul fatalității („mielul, 
catastrofa"), s!nt „monștri puri, fllnțlnd ia gra
nița dintre sena șt absurd- ($t. Aug. Doinaș). 
Florin Mugur accentuează prin ci nu numai 
latura spectaculară a imaginației trale, cf șl acea 
preferință adine* pentru misterul tragic, de 
origine medievală. Poemele inedite din nntolo- 
gia recent apArutfi, Dansai cu cartea (Editura 
Albatros, col. „Cele mnl frumoase poe2ll“. 1IW1), 
o binemeritată antologie de autor, alcătuită. 
exemplar și foArte semnificativ* pentru va
loarea poetului și situarea sa printre contem
porani. aduc și o reluare amplificată" a deper
sonalizării tragice („dar nici un Ioc nu e stît 
de strimt / Incit «A nu încapă in el nenoroci
rea-), fâcutfi prin sugestia modelelor tratata, 
parc*, eu un timbru, special, nemailntilnit : 
spiritul inxuș! e luminat de o grație electrică, 
vorbește Inglndurat dar nervos, Incercind sfi 
imagineze, prin ochiul acelei „femei aproape 
bătrine- pe care a joacă, „un prezent mai puțin 
umil- (v. Jeanette). Semn că viziunea sc or
chestrează continuu, resursele artistice fiind vil, 
puternice, bArbăteștl ; că reia In canon și pre
lucrează tonal leit-motlvul suferinței.

Cos lin Tuchilă

FESTIVAL-CONCURS 
DE POEZIE PATRIOTICA

• La Brăila, In zilele de 23—23 aprilie a.e. ae 
va desfășura prima etapă a (estivaliiIui-cnncura 
de poezia patriotică, revoluționară Mlhu Dra- 
gomir — Odă pămlntulai mea, manifestare în
scris* in Festivalul national „Cin ta rea României-.

Pentru concurau! de creație — *e primesc 
poezii care nu au mal fost publicate, dc ia 
autori (indiferent de vîrstA) care nu sint mem
bri ai Uniunii Scriitorilor. Fiecare concurent va 
trimite 5—8 poezii dactilografiate in 5 exem
plare neșemnate și purtind un motto. Ele vor 
fi introduse Intr-un pilc închis, purtind același 
motto, Iar in Interior o foaie pe care se va scrie 
numele, prenumele, profesia, adresa șl virata 
autorului ;

Pentru concursul de Interpretare — fiecare 
recitator trebuie sâ pregJlte.'w.’t 3—4 poezii din 
care urmează să recite două (una din ele fiind, 
in mod obligatoriu, din creați* Iul Mlhu Dt?go- 
mir). Nu »C admite participarea unor recitatori 
profesioniști (actori aau absolvenți ai institutu
lui de specialitate).

Pentru ambele secțiuni ale festivalulul-eon- * 
cura corespondența șe va trimite pe adresa : ’
Consiliul de cultură șl rducntlc «oclalislA aJ 
Județului Brăllx, Piața Poligon nr. 2, cod 8 IM.

Se ver acorda numeroase premii.

___________________y
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MAR1A-DALÎA i Pagini ju
venile, cu aspect de jurnal une
ori, cu o undă lirică rcfinută, 
care surprind prin siguranța 
81 maturitatea expresiei, prin 
economia de mijloace «1 echi
librul compozițional (chiar dacă 
nu lipsesc, totuț!, Inerente eco
uri livrești, unele «avălcU. nai
vități, etc.). Un început promi
țător. deci, care vă obligă. Dacă 
lucrarea e gata, ne-a puteți tri
mite.

W. KRAMPS 1 Clteva lucruri 
valabile, in „Vitrina- : „Intr-un 
bazar", „Limba si literatura", 
„M-am uitat" si, mal ale», ..Cel 
ce purta". Ptozo e savuroasă, 
dar scrisă, In general, cu un 
vlrf cam gros (excesiv forjată, 
uneori, ți In onomntlscâ. ți in 
portrete, descrieri, etc. ai cam 
nedelicală față de unele „lu
cruri sfinte"...). Trebuie pusă la 
punct, (Condeiul pare, Insă, 
uțor înțepenit — de pe urma 
unei lungi nefoloslrl ?... Aten
ție ! — ade vă rații pianiști j»i 
plimbă zilnic degetele pe 
cLane !...).

M. DL'MITRES CU 1 Nu »!nt 
noutăți ; continuă un fel de 
lucru manual. Intr-un mie spa
țiu Închis, fără aer si lumină 
destulă. Ceva. răzlețe si vagi 
accente. In „Omul acela" („.„În
conjurat din toate părțile de li
bertate si de gesturi lumi
nate"... 7 !) »i, eventual, In „Li- 
corna". Asupra celeilalte pro
bleme vom reveni (in curind) 
după Ce ne vom edifica pe de
plin.

M.R. i La e alegere aeveră, 
reținem din „Trecere" o primă 
categorie, fermă : 2,4^4, 5, 7, fl, 
22. 24. 40. 42, 43, 44. 45, 50. Șl o 
a doua (cu un semn de între
bare! : 3. 14. 16, 21, 26/1. 28. 31, 
34, 37, 54. 41, 56. 47, 51. Din
„Imagini" : 3. 5, fi. 12, 13, 14. Și ; 
18. 19. 25. 27. Piesele care se 
repetă au font menționate o 
singură dată, In vțrianta op
timă (cind a fost cazul). S-<*r 
putea să existe uncie inconsec
vențe față de menționările an

terioare (multe pagini ne slnt 
cunoscute din plicuri mai 
vechi), dar una e să alegi din 
mult yl alta din puțin I... V* 
dorim succes «1 ayteptăm vețti 
bune.

A. BODNAR i Clteva pagini 
par să aducă un început de 
achimbare In bine : ..Ars poe
tica". „Sedusă". „Te rog". 
„Străjer in zale de vis". (Dar 
oga-zisa acri sos re pare să aibă 
mai mulți destinatari...)

IONEL CAZABAN : Versu
rile slnt încă șovăitoare, lip
sește experiența, iar Indemina- 
rea tehnică mal lasă de dorit 
Cele mai bune pagini slnt 
„Ciorchini de vorbe" fii, mai 
•tea. Ci aierni albatrosului (de
dicat „ Albetroststilor" — gest 
delicat fi nobil, intr-un moment 
cind „Albatros"-ul, această 
mărturie juvenilă, de aspirații 
curate srpre adevăr si train o a 
fii dc curaj patriotic, antifascist, 
e supus unor josnice defăi
mări) : „Din versul lui Baude
laire / al lunecat, preț de o Ilu
zie / pe frunțile lor / corăbii 
îmbătate ' de-atlta tinerețe i fi 
ale tale fapte fllfllri de-ari pe / 
au fost pentru auzul / celor ce 
voiau s-audă, gong 1 f In vre
muri tulburi / te-ai stins apoi / 
ca spuma mării, muma ta / dar 
suflul tău / mal oilpiie i in ini
ma lor slngcrlndă > și-n fiece 
acar* / el văd albul mării t 
fil-aud mereu, obsedant. / cin- 
tecu) tău de înălțare i deasupra 
furtunii".

LAURA MARA t „Deschid o 
paranteză", „Lumină de sep
tembrie", „Istoric". „Epitaf" — 
o primă selecție. A doua (destul 
de aproape de prima) : „Clm- 
pla“, „Bunicii". ..Cellar*. ..Ple
carea". Ce Hpeefite pentru ■ 
fl tot ? : mai multă pregnantă, 
noutate, nerv, „un pic de nebu
ni e“...

M. MAGUREANU : Timide
ecouri lince. In ..Afară tăce
rea", „Anotimp", „în propria-mi 
palmă", „Cum filele". (Dar

scrisul dv. nu a la IntregUna 
descifrabil !)

R.POPEL: „Ritual", „Vtne-un 
călător" — adică lucrurile mai 
puțin vidate dc vorbirea fără 
șir, delirul verbal.

M. VIJtlCH : Un început de 
retragere a piclelor, păre-se. 
care trebuie că aducă rezultate 
fi mai buM declt cele de-acum 
(„Templu ambulant", „Studi
am"). E evident — in legătură 
cu întrebarea formulată — că 
dacă infracțiunea se adeverește 
fci vom afla In curind) reacția 
dv. e cu totul legitimă.

Elena Malec. Tlberiana Preda, 
Adria N-, tflaa Geecge — Man
galia. Oana Erai 1 ian. Petra Nl- 
raleseu, Geerge Călin. Gh. Sa
lomon (ceva, in „Gaudeamui", 
..Longevitate"), Eugen Vara. 
Daa Dnmltrin. N. G. Delabflg, 
Renata Mirra. Gh. Mat ian. Gh. 
Nlralae, Rada Camei. Paraa- 
ehiva Malta, Angastln Circa. 
Gh. Renza. Castel B«nhn. M. 
Emilii. R.C. (ori B.G. ♦), Car
ne lin Barar, CJLB.. S.A. Crain. 
G.E.I. — Brasov, Licit Pelrra, 
Melania Pasties, I--V. State. 
V. Anlonle. G. Kidalra (ceva, 
In „Ploaia"). V. CHcarie. 
FD. Slatina, Mlreia Filip. Ea
ten Popescu. M. Fleni Toder. 
Mircea Iile, V. Verdes. M. I. 
Fandarac. Ignat Vsalte : încer
cări de nivel modcsL

MANUSCRISE SEKCUl- 
TE : „Dum epiro spero", 
„ipostază". ..Alter ego", etc. ; 
„Prometelrmul" ; „Un find". 
„Modul impersonal al vcrbe’or", 
etc. : „Sărutul ploii". „Pini
cind", „Acolo să mă cauți". etc.; 
„Meditația pămlntuluf*. „CIntec 
de primăvară", etc. : ..Snnete-n 
alfabet", „Laurel", „Dacă", etc.; 
„Noftalgie*. „Pentru inima ta", 
„Iertare", etc.

Geo Dumitrescu
N. R. MannacriMle ■« ra ine- 

pelazi.

Fotografii ev iederi
Cineva moare intr-o camera alba 
tu te speli pe dinți 
tocatna ip înghite lacrimile

un pat plutește pe apâ 
vreau sâ-ți explic 
dat cuvintele sint mute

icni car sufletul 
ea un sac cu ciment.

ALEXANDRU HORIA

Ars poetica
Pentru cei naști utori ți naivi 
adaug ca nu e totul 
sâ ai floarea pentru mito* 
ți pomul pentru fructe 
ața cum acesl poem nu fl scris 
numai pentru o ii citit: 
•I • a pinrf în dapârtarel

IO AN GAHUDEAN

Uns pagi
In satul luncilor cu pruni 
mâ mai adun, mâ mai aduni, 
otit de pun ți de-am îndoi 
cd timpul curge înapoi;

pe cumpene ra-nolțd-un cer •
dm nfltrâitui lumii ieri 
fi râbufnește cint ținut 
captiv in buciume de lut;

la curge merilor pe scoc 
mereuI murmur de noroc 
in satul mau ca un ulcior 
ochi da istorie ți efort

ION GRUN2

Rușine
La începui 
n-am fast deck nai doi.
Apoi au venit olțll 
ți zeul mi-o ocopedt 
goliciunea suileleascâ 
Cu O Irunzâ
atirnato in boc de inimi

SAND* I NO GAVR1LOA1A

bebnare
veud
cete* cu creierii leoereA 
de lumina seleneî vd 
închin 
aceste prad ete 
«naatar mesa
*Oud
©efor morți erf 
neaiwrttori. mi ine 
poemele mele os nițte loged 
Cu onpî dfl pofte 
da mnoptotâ pime.

DAN MlMN ROțCA

înflorirea din zori

Mai unit toi
Mol mult goi decM imbeficet șl mereu 

adinclt in sine. 
Cu sine de vorM precum pomii cu 

crengile lor.
Tot mal departe de lume, de atașele pline 
De zgomot țl țipdt ți praf, de lorloto 

piețelor.

Pe molul eu sâlcii plecate in undâ *â
plîngâ, retras. 

In jur cimp cit cuprinzi cu ochii ți viatul 
prieten. At it din Cele 

Cite ou voii să fie ale lui i-au rămas.
Și noril-n eternă migrație Iar noaptea o dlrfi 

subțire dc lunâ țl cit «va stela.

IORDAN GRECII

Betamurfoză
începuseră să-mi creoseă aripi

țl pene *ă-mi acopere trupul.
Marna a intrai In cameră

ți a deschis geamul sâ ies.
Am încărcat *â «aplic ci eu sini, 

dar vorbele nu ml m potriveau In cuvinte.
- Pteeeâ pasăre mare, pasăre urită,

« cauți aidl

to» cind ți-o dat seama că plecasem 
era deja prea tirziu.

A prhnl spre cer 
țl eu zburam in aripile drstei mele.

DELIA EL1AO

Dau panlru voi
un tirnd*
sâ puteți ridic» mina 
acolo unde mi ajungeți

Dau pentru vei
priviri
cava ca mi pat lua inapel 
d«și vi le dau cu împrumut

GERMIN1A ȘEftCAU

nceplnd chiar din acea dimineață cind 1 citiră „mfuiuiareu" despic scnxflțKxuaia 
uicbctâ Ia care Gherman tuacae supus 
de Către vecinul său, grefierul. Iun >i 

Vaslle colindară pe la toți cunoacuții |1 amuți 
mai de vază, conâuitindu-i fi ccrindu-le ajutorul 
pentru a-șl regăsi prietenul răpit in împrejurări 
destui dc stranii. Toate încet că rile lor se loveau 
insă de totala absență a unor dovezi concluden
te ; existau totuți acele rinduri scrise anevoi m 
pe care le găsiseră In casa lui Gherman a doua 
zi după răpire, dur autorul lor nu se prezenta 
pentru a-ți susține mărturia. Eu cred, spuse 
Ion. că Maci sie va dezlega fi taina aceasta ne
așteptată. Blă-ndolesc, răspunse Vaslle, n-ai 
observat c& nu-țl mal părăsește fotoliu! deloc țl 
doarme continuu de parcă s-ar pregăti să moară.

^Lmblară astfel mai bine de a sâptâmină de la 
om la om țl de la o instituție la alta, plnă cind un 
maior dc la criminalistică li îndemnă ai Hibă răb
dare, deoarece ii cuno/țaa. personal pe Gherman 
Îi țiia că llpsUo -fu ftlMÎdidA derMaso- -apsonpa o 
ună încheiatăe >VaMId w ion tioiirtri-’ci <• m*d 

bine ca nici imal din el'să nu mx> -ilotlrtnif’in 
propria-i locuință, ct să rămină scară de seară 
în casa lui Gherman pentru a da de un fir care 
să-i ducă la descoperirea tainei ce învăluia 
dispariția prietenului. Mai Îngrijorător deeit 
absența lui Gherman era pentru el somnul 
prelungit ai motanului țl apatia in care acesta 
Se complăcea. Rtnd pe rlnd. cind Ion. cind Va- 
sile, stăteau aproape nosptea întreagă de v«- 
ghe. făcuseră rost de un binoclu militar țl de 
no aparat de filmat care apropia la maximum 
imaginile, îndreptat bineînțeles asupra casei 
bățrinului grefier. Acesta chefuia seară de eaară 
cu unul uu altul dmtre cete patru ajutoare ale 
Sale, repeți nd plnă la delir scena anchetării lui 
Gherman, dlnd sentințe tnbuloase care, atunci 
cind nu erau capitale, depățeau totdeauna două- 
trei sute de aai- Ajutorul bătrinului pensionar 

■aplauda, apoi după ciocnirea unul pahar marele 
judecător relua cu țl mai multă vigoare rolul 
acuzatorului fi. cu un tnn msl solemn. De a! «fiu 
propriu. Intr-o astfel de noapte, cum fereastra 

. era deschisă In liniștea nopții vocea grefierului 
deveni atlt de stridentă incit Ion fi Vasile văzură 
cum MiiCibte țlțni ca dintr-un arc ți agățlndu-te 
de cea mal apropiată creangă de ztdul casei 
vecine începu s-o balanseze pină cind aceasta *e 
izbi cu toată puterea dc geamul grefierului iar 
motanul reintră In casa lui Gherman neobservat 
de.cei dinafară, „Dușmanii ponorului, striga bă- 
trinul. ml-au atacat casa, venlți, săriți I". Apoi, 
împreună cu haidamacul dinăuntru țintuiri o 
pătură pe toată suprafața ferestrei ți stlngind 
lumina icțiră prin dosul casei. Zilele următoare 
trecură de swmenea fără nici o veste. în zorii 
uneia din zile. Ion — contrar comportamentului 
său grijuliu — îl obligă pe Va site, să vină la 
fereastră, pentru că. spuse el, abia atunci tn 
clipa aceea observase că toți pomii înfloriseră 

’ dintr-odată, ca la comandă țl se miră cum de nu

surprinsese fenomenul in curvuj nopții, tot pri
vind la casa de peste drum, fnndeă, slavă dom
nului, sub becul din stradă ac puteau vedea fi 
furnicile din Iarbă, numai aceucă uluitoare înflo
rire n-o surprinsese. Va fi o n bună, coach-ae 
Vmsile. apoi se culcă din nou. In jurul prinsului 
(era duminică) cei doi ae Îmbrăcară fi iefira 
urmați, spre surpriza, lor, fi de Maciste. care 
nu-ți mal părăsise culcușul de multă vreme. La 
capătul străzii o lotilnîră pe prietena Noret. 
care se arătă bucuroasă de revedere fi dm 
vorba In vorbă aceasta făcu drum intora Inso- 
țlndu-1 pe cei trei la un pahar de bere. In birt 
nu mai era nici un toc, dar cum era o o căl
duroasă rămaseră în picioare in jurai une me
se din grădina localul ui. După vreo jumătate 
de oră, fata întrebă ce mai face Gherman, dar 

un asemenea ton Incit nu încăpea 'ndouaiă 
că ea știe ceva despre soarta prietenului lor. 
V-am întrebat, mai adăugă ea. pentru ci am citit 
In ziare despre albumul său. Iar mama fi cu mina 
am fii 'ddHI'MWR <• ’ /I I W duceți la
Nora, domnițoarft, oss *Cff vă cel mai
usoe sg'Bbțtn^r'ălfiUflîifl £ind veți pleca ap re 
erăț ; din păcate fără autograful autorului, de
oarece Gherman lipsesc fără vota lui de acasă ; 
nrg mai rămincm vreun sfert d« oră. spc^c Va
st le. pentru că avem intllnire aid cu un prieten. 
De acord, am tă vă caut, etnd plec de la Nora. 
Se întunecase cind prietena cea mai bună a Na- 
rei bătu u«oc in ufă. apoi intri Un ea o oârere 
In locuința Iu! Gbcrman, unde cei doi o arteptău 
cu tot felul de bunătăți ațt'ate cu griji sub end 
șervețele miri, chinezești. După ce-i oferiră al
bumul Iul Gherman, o Invitară la un pahar de 
scotch, Iar Vaslte debită o întreagă teorie despr» 
faptul că oamenii slnt mii adervărați atunci ciaj 
stau la un pahar de vorbă, fiindcă altfel nu-țl 
fot spune mal mult docil : ralul sau bună ziua, 

nțeteg. înțeleg bine ee vreți să spuneți, dar ■ 
tirzlu ți cu nu mai pot rămine. răspunse priete
na Norei. cu atlt mai mult cu cit strada aceasta 
mi se pare destul de stranie azi. adevărat că 
n-am mal fost demult pe la Nora, fiindcă lucru
rile a-au maf schimbat... Ce naiba taci. Maciste. 
strigă Va si le. nu vezi că domnișoara ne pără
sește iar tu nici n-ai apucat să închini un pahar 
In cinstea dumnenci ? Ma i«’e se ridică teneț. 
făcu o reverență In fața fetei țl dtnd paharul 
peste cap trecu larățl In fotoliul său. Scumpul 
dc el. trebuie să fie foarte supărat din cauză că 
nu mal țtic nimic despre stfiplntil «£u, «dă i*?ă 
prietena Norei. Nu. nu mal rămln un minut 
aici, dar. ee ziceți, dacă ii telefonez mamei, mi 
conduceți plnă acasă ? După mai puțin de un 
minut, vorbind aproape cifrat eu malcă-aa, fata 
așeză receptorul In turcă fl te spuse că slnt 
așteptați cu plăcere. In stația de lingă farmacie 
urcară — Maciste, In față, iar cel trei pe ban
cheta din spate — nerăbdători să ajungă la 
destinație.

Gheorghe Pituț

FAZII HUSNU DAGLAUCA

dup* ziarul Afara din F-I-1M7 —

Cel are-și vinde propriul ochi

BALCANICE colaborării
Dumitru Radu Popereu țl Hutraț Mik1<v au 

retnaai protocolul de actilmbnri dintre nete două 
uniuni pe anii 1%*— 1M3.

A («ai de fa(ă Rsjoal Sudor, asnbaradonil 
Ungariei te Burareftl.

Vizita o-a desfâjurat iute-o atin<Mf«ră cole
gială. contributed la Mringerea legăturilor din
tre cela două nai uni.

★
Cu prilejul viiiteL ambraadoral 

lu Baearefti a oferit un eocteiL

de viață

REVISTA STRĂINĂ

R. P. Ungara 
(Agerpres)

A

Elogiul unei ediții de folclor
Urmare din pag. f

esfe flxmai un gest de justifle, de reeva
luare a trecutului, ci ți ua act necesar |t vi
tal pentru mersul înainte ai etreetărilar moderna 
dedicate culturii populare rămâne.

In terla acettor restituiri, notdm acum apa- 
rifta — sub egida editurii Minerva r* sub in- 
grjirea lut iordan Datau — a amplei colecții 
rtaluate de Grigore G. Toeiietcu li Cnttea N. 
Țapu, „Mflterialurl folcloristice". Folosesc ter
menul „apariția" ți nu „reeditarea", deoarece 
av 'm de-a jace Cu o noud națlere a monumen
talei antologii folclorice. Cei care au avut oca
zia id consulte prima ediție a acestei culegeri, 
au putut remarca nu numai cantitatea enormă 
dc texte publicata, ci fl deiordinca ți arbitrarul 
tu părător care conduțeie activitatea de aran
jare fi* (oarecum)claiificare a „materialurtior". 
Textele, intltaJ aranjate tipologic, au foit apoi 
grupate in ordinea in care Ic aduceau dfversH 
colahora'orf, !n excrescențe din ce in ce mai 
complicate ți mai labirintice. In căutarea unni 
anume tip de doină, de cotmdd cri d't baladă, 
cititorul trebuia aă parcurgă In totalitate cele 
o mie de pagini ale cdr/li, naviglnd aproape fă
ră butolă. prin imensitatea indiittncfd a anto
logiei. laid de ce apare saluta rd hotdrirra edi
torului de a restructura întregul material, ordn- 
nlndu-l dupd criterii operante ți coerente de 
clasificare ; „Aceasta llpsd de sistematizare din 
ediția IfitM, erlfieatd da mai mulți comentatori 
<- colecției, a făcut-o In bund măsură preu de 
consultat. In această situație ne-am luat sarci
na de a restructura total colecția, de a a siste- 
matlra nts sumai ns nenuri, ci ți In cadrul aces
tora" (cot II p. 5). In această nouă formă, co
lecția Iți dezrd’uie calitățile incontestabile : 
bogăția materialului cules |i varietatea genuri
lor abordate, culm'.nlnd eu acel mdnunchi ine
galabil de dsicintecs. adevărată „cale regal A" 
p ntru orice studiu dedicat acestei categorii fol
clorice. ori mitologiei populara.

In aceeași ordine a restituirilor se situează 
ți aclul de justiție morală de care bensfic.a'.ă 
Cristea N. Țapu. Cel care a fost, după părerea

multor contemporani, principalul reallrafor 
al colecției, ți-a văsuț numele faldtural de pe 
coperta cdriii, in urma unei manevre lipsitd de 
ones<tiate prafetionald, al cărei autor nu era 
altul declt profesorul Grigore G. Tocilescu. 
Acum, după dlita vreme, na e greu să refacem 
contextul epocii, ideologia fi gindurile /iccdruia 
dintre eroii acestei falit de zgomotos comentate 
apoi) istorii de culise. Intr-un spirit de deplini 
obiectivilate, Iordan Datcn ne lasă sd auzim 
toate vocile ce s-au pronunțat In epocd : aceea 
a iui larga, aprigă ți pătimaț ancorată in ad
versitatea sa fa(d de profesorul Tocilescu, aceea 
a lui Cristra N. Țapu, amară fi descurajată, 
mdrlurisindu-ți revolta intr-o scrisoare către 
A. Gorovei, diversele opinii ale contemporani
lor, ori ale altar savanlt care ulterior, s-au aple
cat asupra antologiei de folclor. Se aude aici ți 
vocea lui Gr. G. Tocilescu, nu prinir-un răspuns 
direct (nu ftiu dacă istoricul ți-a apărat vreo
dată in mod public colecția ți, odată cu ea, re
putația de folclorist !} cl prin enumerarea acti
vității ți a meritelor sale științifice incontesta
bile. Tablou! este astfel complet, rdminlndu-i 
cititorului dreptul de a-ți formula propriile 
judecăți etice ori de valoare li, mai presus de 
aceasta, dreptul de a invoca argumentul textu
lui. cel care durează fi rdmina dincolo de fră- 
mintările ți adverritdfite epocii.

Asa cum se prezintă ele astăzi, Moterialurlle 
folcloristice sini, nu numai a colecție, ci ft o 
arhitectură. Ca or,ce ant-ilonie al" ne,mit fami
liarizarea eu universut folclorului literar : fap
tul că textele au fost culese înainte de 1900 te 
conferă un surplus de valoare istorică ți etno
logici ; grija fl seriozitatea cu care au fast no
tate constitute premisele fl garanția orlcăt-l 
investigații științifice in sfirj’t. bia‘- In sine, o 
bund parte din ele au incontestabila valențe este
tice. Pe lingă valoarea intnnse.d a mater.aiului 
colecțlmat, nova ediție adaugi atributele stste- 
matizării ți ale apara‘ului științific a'.iT’.llar, care 
fac ca opera realizată la 19X id devind acum 9 
ediție modernă, rod al Intilniril — peste ani — a 
aceleiați pasiuni pentru folclorul cs-f InfdcJra 
pe pionierii folcloristicii române fi pe editorii 
de astăzi.

• MASELE P1CTOE belgian Ja DetahatH rate 
cvasi-necunoscut in atara bota retor țârii «aia. dagi 
expozlșuia rflCflflta probflazâ caracterul iâu da pu
nier in arta abstracta. EJ ■ text plnâ In 1®TZ pro- 
tasor de pictură a Școala national superioară de 
arhitectura din eapitflis Belgie! fl prețedinte aJ 
Consiliului național belgian al artelor frumoase, a) 
UNESCO, iar din ini eata membru al Academiei 
regiile belgiene. De aproape petru dacenii. critica 
<3e artă din tara sa 0 consideră drept unul dintre 
corifeii avangardel. conducător de tnaure-țji artis
tice majore, lider de conștiință al artlțUlor m*l 
tineri. O recenta expoziție a condus ta smpte co- 
xnentartl ce prericează locul aau In «rta secolului. 
Wolfgang staurii von Quitzow acrie : ..A fost, fără 
Indnialâ unul dintre primii artlfitt belgieni care a 
contribuit nu numai ta dezvoltarea anei abstracte 
ți ta Integrarea el in arhitectura modernă**.

• HiRLiOFlLlE tn «poca modernă 7 Condițllta 
preset de mare tiraj ti ale activități! editoriale de 
masă par să create condiții neprielnica cârpi scum
pa ți luxoase. „Clubul cărții" dio Statele Unite este 
una din putinele casc dc editură ee publică carte 
eu tiraj limitat. înceolnd din anti '» s-s Ilustrai 
astfel, prin cele 2 OM de exemplare ale fiecărei 
ediții, tipărind o carte ee Înseamnă, In scriați t’mp. 
adevărata aperi de artă. Recent. ..Clubul cărții* ■ 
foit pretuat de un tinâr fi energie animator, Sid
ney Shjff. care il-a propus *ă reînvie tradițiile «>o- 
rioaie ale instituției. Flecara exemplar este semnat 
de autur fl de pictorul care propune macheta cărții, 
constituind o operă unică, la ~ 
11UI de pe toate meridianele.

• CUNOSCUTUL SCS11TOE 
a fost fi! un pasionat fotograf, 
recenta expoziția d« fotografii 
sub îngrijirea nepotului său 
Emits Zota a iotoaraftat din 1M9 plnâ in HM. ara 
peaesor ■ două ta bor a toata fi de aparate da toate 
tipurile, oeuplndu-fle singur de prelucram foto
grafiilor. Do ta el ne-a rămas singurul fotoreportaj 
al expozMlel mondiala de la Paria din I9M ra clă
dirile salfl de c arhitectură neobișnuită, aatfiri <n 
cea mal mare pane dispărute. Acestei teme Zota 
l-a consacrat aproximativ M de imagini : scene de 
stradă. Imagini eu grădini ri peisaje pariziene, acum 
documente tstorlca incontestabile.

Efortw care ra fore 
de o bună bucată de 
VTW pestro eduea- 
»■ ■ rutieri ■ celor mal 

•dieănra' «Mtogoril de
part Id paațl ta traficul 
străzii esto merituos 
gi ntennt. Acerată 
acțiti&e capătă din re 
<n e^ tnai mult for- 
mel« unul ,/fzboi 
total" declarat Igno
rantei nepăsării, neo
meniei. abdicării de la 
legilfl cele mal simple 
■le conviețuirii in so
cietate. Această luptă 
de bine, dusă ce un
front larg, eu abilitata, ingeniozitate fi nu in 
ultimal rind eu pasiune fi generozitate verbefte 
de la sine despre d vis mul celor cart o du<\ 
despre gît rulăm ui ti ăcnțlxnentul datoriei care-l 
animă. Desigur, nimeni nu poate rămine indi
ferent la tragediile care ae petrec pe panglicile 
de astalt. ia frecvența acestei calatnitați care 
•e nuntegte accident de circulație. Ia tributul de 
singe plătit flutonaoblhilu!. Fiind una din prin
cipalele probleme cu care se confruntă azi 
cornuniUțile umane, atenuarea fl. pa cit posibil 
chiar anularea „evenimentelor rut Im" generate 
de acest adevărat „rău al secolului" compflriă. 
In primul rind, o diversificară a mijloacelor 
educative, mai alea atunci and este vorba da 
copil, nu de puțin* nri victime ale nerupectărîl 
regulilor stabilita pentru deplasările pc căite 
publice. Cum educația încape la cea mai fra
gedă virată, era flreec ca atenția celor care

«-au dedicat aerate! nobile misiuni afi ae în
drepte către formarea unor deprinderi de com- 
ptrrtament dvlllzat, nare ril-1 WfeăĂCfl pe copil 
d« pericolele pe care le payfe fluxul accelerat 
a| circulației moderne. O Catfe. '„’Mieul •pieton", 
• părută la Editura „Ion Creangă”, reclamă. In 
aceet sens. In mod deOBcblt, luarea-nmlnte atit 
pentru expresivitatea, cit el pentru deosebita el 
eficienți. Cartea a fost concepută de Constantin 
Grădinara, reputat cunoscător d) domeniului, 
care nu demult ne-a atras atenția Intr-o serie 
de povestiri pregnante despre ceea ce este 
..Mirajul volanului** (Editura Sport-TurlamL 
Textul său ți-a găsit expresia grafică in dvremuT 
sugestiv al Iul Dumitru RMlei. realizindu-fii 
scopul de •-♦ invița pe copil. Intr-un limbaj 
•cceglbll. flrene, regulile conduitei civilizate pe 
stradă. Imagln’nd situații diferite Cure se petrec 
pe drumuri, ți al căror eroi fini copiii, autorii 
atrag atenția asunra pericolelor care se pot ivi 
la tot pasul, dacă nu slnt cunoscute •< resoec- 
tate legile circulației, Plăcerea celor mici d« ■ 
■e Juca cu culorile nu este îndreptată numai 
către ațezarea acestora, in contUQurile unui 
desen, cl rate canalitată către învățarea unei 
adevărate lecții de viață. Rcnunțlnd la tradițio
nala dăsrfleaifi fl depășind nhisnulnța didacti
cistă a genului. Constantin Grădinara il Dumi
tru Rine» ie dovedesc aici nu numai buni cu
noscători al problemelor dfl ckculatta. -Cl ai 
excelențl educatori. E oferi) copiilor o carte 
mai mult declt binevenită. De fapt, un minu
nat album instructiv |1 atrfigfitor, care privafte 
cu toata seriozitatea copilăria.

Mircea Croitoru

care rlvoaac bibUo-

francei Emite Tal, 
Acest lucru n a'.Mtâ 
deschisă la Toulouse 

Frsnțois E Zote-

• ANUL ACESTA ae imolinesc 2M da ani de Is 
nașterea iul Nlcote Paganini. Întregul an issi este 
consacrat acestui eveniment ia Italia. Oragul care 
patronează manifestanta de sărbătorire a marelui 
camoezitor gi interpret est- flenova. or.i<u! natal al 
lui- Paganini. Seria de evenimente culturale care eu 
cs s-cn sărbătorire» iu! P«g n;nl au in-enut in luna 
februarie ou un ănrețacol feetlv la teatrul Margha- 
rite din portul nordic al ttal'ei. Urmează a serie d» 
concerte cu lucrările arttatu’ui. întregite eu lucrări 
di neethoven, Strauss. Berlioz. Liszt ti Bach, Un 
Inc deosebit in come—n-«rrs »ul Pnraninț ’] «re crs- 
ful Parma, unde se ară mnmlntnl acestuia. Airi, 
ne Ungă enn-erte va mal svea loc un seminar da 
inirrnretar- a lucrărilor Paexnin*. a conferință in- 
tarnatlons’* cu t«m« ..Paganini si vremea sa* cit 
fii o expoziție cu obiecte care au aparținut artistului.

• NUM4RCL 1 al revistei Neue Deutsche Lltc- 
mtur. enre mte In T»T)C.. este In res mai mare 
pane consacrat tinerilor nor»', particinanți ta co
locviul de ooezlc de la S'hwertn Uăl. Tinerii ereri- 
b*»H s’nt e4evi. «riidcnri «1 oameni al munți* din 
dive-»- domenii da a-t‘vitat<* rr^nbri al c—na -lutri— 
lor gcolare. atudentesti rit fi din inteenrindari. în 
mod deosebit sa remareă fn*re el noeta de 21 
d* ani. Cuțite Zietner. oro’~-tantă. riesnrr «a. unu! 
din cnm*ri*Mnr1i sem'naru’ui. H-innes WUrtt. a*.ta- 
f-a «i n’-1 un ms-,,t*-*s nu ■ ««r-u’at at’* dc mult 
îs S'hws-'n, ra cete noetel Cu iul a Z’emer. a 
eăne* poezie eata un deget pe rană, un punet 
pe „1".

Noblețea unei idei
*a din fețele Idea!«tul poetic este st 
editarea unor revista de poezia. Ast
fel procedează Gheorghe Anca H poe
tul din India Ashof Knmar Tpagl. 

editori ai revistei Internaționale INEDITF.D, In 
care poezia ți glndul se adresează întregii lumi, 
Shanti (la sanscrit* cintee) trebuie Mlmdclt prin 
pace, prin armonie, i se cautd un tmimint «mau 
af înțelegerii la nivelul om-amenirc. In acest 
sens cela 32 da pagini ala revistei tatrunsse 
poezie In engleză, portugheză, spaniotd. română, 
hindi, polond ți îanscriid. Poeziei romdnețtl In 
acest context i se rezervi an mare spațiu fiind 
prezenți Ștefan Auoustin Doinaș, Nichita Stâ
ne teu, Marin Sortscu, Gheorghc Pituț, fon fuga, 
George Albolu, Mihăt Sora ți Vasila Vdduva, 
precum fi un remarcabil studiu dl regreta'ului 
Sergiu Al. George .* Expresie fi find in cultura 
Indiei.

Mai remaredm traducerea, pentru prima oard, 
In limba hindi a Miorițe' In versiunea poetului 
Vinod Seth, un mai vechi prieten al culturii 
române.

N’umdrul intil al revistei mal cuprinde poezii 
de Francisco Lull Bemarde2, T. P. Amarasingha, 
Peter Hook, Tadcusi Rozewicz, Surjit Kishore 
Das, Vinod Sdth, Kaiimlera lllakaiaictowna. 
Isabel Klein, Chanda Norang, B. D. Tpagi, pre
cum șt poezii acrite in limba română dc Urmila 
Rant Trikha.

Spațiul rcristei este, dupd articolul program, 
locul de manifestare arthtied a forțelor cnealise 
In mal multe limbi, yi transpunerea lor In sn- 
glezd țl hindi, un /el de atelier Shanti, care ple
dează pentru trezirea spiritului construcție, a 
pledoarie pentru pacea Internațională. Paralel 
cu viața acestei reviste internaționale ți In ca
drai el, glndul editorilor este sd întemeieze Aca
demia Mihal Eminescu. in cadrul căreia opera 
Luceafă rulai id fie obiect de studiu fi de tra
ducere in multiple limbi» la fel Miorița |t Mettc- 
rul Manole. acest din urmd poem avind multt- 
Sc corespondențe eu mitul poemului Ta) 

aham.

lon luga

SE ISCĂLEA Z.S.
Urm art din pag. 1 ragiclnnl de

fii tot împăturea fi despăturea un șervet mare fl 
alb ca atunci la &lbtu„. ȚII minte" 1

(Deschid aci o paranteză explicativă.- Dacă 
țineam minte ?...

He, be L„ Vcncani de la Cluj, ran val băgat ca 
nume IluMre d« scribi aprigi ml no «ari dc pană 
invețmîntațl la straie dla stată ge En glii cri*, ca
ravană de failaaae motorizate. Pe ta ceasurile 
grinzolni poperslrăra le salneaelc hanului de 1 «e 
sica „Împăratul romanilor" cu pohtă de rapăț, 
ațezindu-ne la mese lunga fii dig vreme pecgă- 
llte, flecare după rangul țl harul sin... La mllloe 
Padisahul avind Iu dreapta țl-a slinca doi scribi 
prieteni din vremi de Junețe, 
an prinț de Vnwzla ședea an 
■ eeuțit* care malt II aeeăjra 
fedlnle. aminte gdadadu-t dc 
anul conducător de fa leton din pricina mea, fl 
ram era ika să dea griul popii dnpă ee laeam 
biuM nuț ee eat teii a la Cluj...

Ciustlta-ml față aa Minare mai spre eoada me
sei ți nu indrăsneam a ridica privirile din blidul 
eu supă ardelenească spre Padifah. eăd peste 
masă de diusul țedeam, fi ca ntsfirțIU smerenie

Vizavi, elexant ca 
alt scrib ca limbă 
pe siăvltul fire- 
M I m intimplase

lovirieam lingura zlclud ia glad 
fertăriuee ți uitare.

Șl Fadfțahul fierbea In «loca Iul 
ta mini* In vreun fel. fie iot gluca 
despăturind an servei alb de Olanda țl, odată il 
prinse cu mi ini le i orientale țj-l rupse In două 
ra fi cum din hlrile ar fl fost, nlmlrindu-l...

9i~a «ridicat plumbul privirilor spre Tralan 
lancu ft a rostit tărăgănat ft rar cu ai cu nsă In- 
dlrjire In glas i

— De luni, «ata era Intr-o slmbăiă, II spui 
domnului Mlcu că nu mal are ce căuta pe la o«l. 
li dai simbria pe o lună înainte...)

„Mfi. Micule, mfi uitam cind la fiervet rfnd la 
Bckfeanu ți așteptam.

Și atunci, Zahana Stancu a-a Întors către mine 
fl-a zis :

— Bine. bine, am iă-1 aatiafac dorința domnu
lui Beldaanu, aă nu tnai fie atlt de curios... 
Domnule lancu, precizez că nu ejtl obligat să 
răspunzi.

— întrebați-mă orice tl le vă răspund, dacă e 
cazul, am zis eu cu dlplomatie..

Beldeanv era numai ochi 
urechi—

Și «tund. abia. Padltahul
(continuare in numărul

dar nu-ț ari- 
impăturind si

si urechi. Mai mult

m-a întrebat.. 
viitor)



Spre seară, cind ajunaeră la graniță, 
Nena Daconte ișl dădu aeama =ă de
getul cu inelul de nuntă Lot ii mai lin
gers. Polițistul eu a pătură groasă de 

linâ peste tricornul de Lac cercetă pașapoartele 
la lumina unei lanterne cu carbid, luptindu-se 
din răsputeri cu vintul ce sufla turbat dinspre 
Pirinei. Deși era vorba de două pașapoarte di
plomatice in rtițulA, omul ridică totuși lanterna 
iă verifice asemănarea dintre fotografii ți chi
puri.. Nona Da con te era aproape o îetițA — ru 
ochi dc pasăre fericită și cu o piele de melasă 
ca iradia inel de reverberația soarelui din Caribe 
tn lugubra inserare de ianuarie —, înfofoliți 
pfnA la git intr-o blană de vizon care nu pu
tea fl cumpăratâ nici cu aolda ne un an a în
tregii garnizoane grănicerești. Hilly Sănchez de 
Avila, soțul el. Care conducea mașina, era cam 
cu un an mai tinâr |i aproape la fel de fru
mos ; purta o scurt! In carouri ți o șape! de 

* jucător de pelotă. Spre deosebire de soția lai.
•ra înalt «1 atletic «i.avea fălcile de fier ale 
spadasinilor tineri. Condiția lor era Ins! cel mai 
bine dezvăluit! de automobilul argintiu, cum 
nu se mal văzuse altul la granița aceea de să
răntoci, al cărui interior exala o răsuflare de 
animal viu. Locurile din spate erau ticsite de 
geamantane nou-nouțe *i de o sumedenie de 
cutii cu cadouri Încă nedesfacute. Tot acolo era 
ți saxofonul tenor, pasiunea atotstApinitoare in 
viața Nenei Daconte Înainte ca ea a! se law 
pradă iubirii fulgerătoare a tlnârului ai tovarăș 
din banda de la malul mărfL

Cind polițistul le Înapoia pașapoartele ștam
pilate, Billy Sanchez il Întrebă unde pot găsi 
o farmacie pentru rana de la degetul soț tei ; 
emul le strigă In bătaia viatului as Întrebe Ia 
Handaye, in partea franoeră Polițiștii din Hen- 
daye stăteau insă la masa, in eămaț* Juond 
cărți și mlncind pline pe care o Inmuisu In niște 
stacane cu vin. intr-o gheretă de sticlă încăl
zită și bine luminată, |i ie-a fost de ajuns uă 
vadă mărimea și marea mașinii ca să te arate 
prin semne că pot trec* In Franța. Billy San
chez daxonă de mai multe ori. dar polițiștii nu 
pricepură ce voia, ba unul din ei deschise gea
mul și strigă, mai furios chiar decit vintul ;

— Merde ! Allea-y. capete de eaa S
Atunci Nena Daconte ieși din autcmobsL în

fășurată in blană pină la urechi, și-l Întrebă pe 
polițist de o farmacie, intr-o francezi fără cu
sur, Polițistul ii răspunse cum ii era teiul, cu 
gura plină de pline, că nu era treaba jui, «vi 
ale* pa a asemenea furtună, și Închisa ptteraul. 
Mal apoi se uită insă cu atenție la fata are-și 
sugea degetul vătămat învăluită in strălucirea 
vizonului, și poate Câ o confundă cu o apariție 
fermecată in noaptea aceea de groază, fftuk'â 
Ișl schimbă pe dată atitudinea. O lămuri câ 
orașul cel mai apropiat era Biarritz, dar că in 
fin 1*2 de iarnă șl cu vintul acela nenorocit s-ar 
putea să nu găaaaacâ nici o farmacie deschisă 
pină la Bayonne, puțin mai departe.

— E ceva grav ? — întrebă.
— O nimica-toată — aurise Nena Da coot e. a- 

rătindu-i degetul cu inelul de diamante, in vir- 
fui căruia abia de m rărea zglrtetura pricuuatâ 
de trandafir. E doar o Înțepătură.

înainte de Bayonne ninsoarea se parai iar. 
Cu toate câ nu trecuse de șapta. gwirâ străzile 
pustii șl casele Încuiate de urgia țprtunii, șt 
după ce căuta râ Îndelung fără aâ dea dc o far
macie hotăriră să meargă mai departe. Hotârl- 
rca il bucură pa Billy Sanchez. Avea O pasiune 
nestăvilită pentru automobilele acumpe. un tata 
cu prea multe aentimrate da vmă ai cu mij
loace din belșug ca aă-i facă pe plac, șl nici- 
cind nu conduse ceva asemănător acelui Bentley 
decapotabil, primit ca dar de nuntă, Înaintarea 
care-1 cuprindea |a volan era atit cfa snare, lucit 
pe măsură ce conducea ae sunțea tot mai puțin 
obosit. Era in stare sâ ajungă in noaptea aceea 
la Bordeaux, unde aveau rezervat un aaiia nup
țial la hotelul .Splendid**, șt nu-1 putea Împie
dica nid vintul potrivnic, md toată zăpada dm 
cer. In schimb. Nena Daconte era Istovită, mal 
ales câ pe ultima bucată a șoaelel dinspre Ma
drid bătuse Cu grindină. Așa câ după Bayonne 
își Înfășură o batistă in jurul degetului cu ine
lul, «tringlnd bine ca sâ nprr acră aingele ce nu 
In Oi La să curgă, șl adormi pe bancheta dm 
spate. Bdly SAncbez nu realiză aceasta dacii pa 
la eitezul nopții, după fe ninsoarea stătu și %-fe- 
hlJ se opri deodată printre pini, iar carul lan
delor fu năpădit de stela de gheață- Trecu* 
prin fața luminilor amorțite ale Bordeaux-ului, 
dar se opri doar dt să-șl umple rezervorul la 
o stație de pe șosea, căci mai avea încă putere 
să ajungă plnă la Paris fără să-și tragă sufle
tul. Era așa de fericit la volanul jucăriei taie 
mari, de 25 000 de lire sterline, că nici măcar 
nu se întreba dacă fă□ tura strălucitoare ce dor
mea Ungă el. cu legătura de la deget îmbibată 
de singe, și a! cărei somn de adolescentă era 
străbătut pentru intiia oară de tresăriri de ne
siguranță, ara și ea fericită.

Se efiaâ lori seră de trei 2ile. la 16 000 de kilo
metri depărtare, la Cartagena de Indlas. spre 
uimirea părinților Iul și nemulțumirea alor ei, 
cu binccu vin tarea personală a arhiepiscopului

gobfiel garcia mârquez

primat. Nimeni, in afară de ei doi, nu Înțelegea 
temeiul real, met nu cunoștea începutul acestei 
luciri neprevăzute. Se înfiripase cu trei luni 
înainte, la marc, într-o duminică in care banda 
lui Billy Sanchez luase cu asalt vestiarele de 
femei de pe plaja de la Marbella. Nena Daconte 
Împlinise abia optsprezece anu sosite de curind 
de la pensionul Chattetame din St, Blaise, El
veția, vorbind patru Înnoi fără accent șl dom
nind magistral saxofonul tenor, iar aceea era 
prima ei duminiefb la mare de cind se in- 
lorsesc. Se dezbrăcase de tot ca să-și pună 
costumul de baie, cind ae stirni explozia 
de panică șl strigătele de asalt in cabi
nele vecine^, dar nu înțelese ca* se petrece 
piuă cind zăvorul de la ușa el nu a sărit in țăn
dări șa l-a văzut pironit in prag pe ce) mai fru- 
moj bandit care ae putea închipui. N-avea pa 
el deoi im slip minuscul din imitație de leo
pard, «ar trupul lui aetod și suplu avea culoa
rea aur» a armenilor de P* malul mării. Pa 
Încheietura de la m.na dreaptă, unde avea a 
brățară sMpU. metalică, de gladiator rom ari, ișj 
fnfaonrom tm latei de fier sertmd drept armă 
cumplită, nr la gil ii ap impura tm medalion fără 
nici ua sCtet, care tresărea domol odată cu teama 
dm inimă. FAcuarră uupreuaâ școala pnmarâ 
și dansaseră *dtsM pe la aniversări, pentru câ 
am.ndoi făceau parte dm protipendada provin
ciei. care minata daoâ banul plac soarta ora- 
șuiui iacă <ăa pe vremea colonies, ttar aomaivă- 
ziadu-ee atițîa ani ac »-au recunoscut imethaL 
Nena Dncxmte namâacM ia pfetemre, fără aâ iacă 
nimfe ca *â-și aseuadă poMfitmao intensă. BiUy 
Sanchez și-a urmat atunci ritualul eop.Uiraa : și-a 
drspruu de leopard și l-a arAtat reapec-
tateae-i masate mteteaMM. Ba l-a privit ■> ode

•
— Am văzut mal mari și mal virtoasc — zioa, 

stâpinindu-si teama. Așa incit gindește-te btoe 
ce fsex ad cu miac trebuie aâ te părți mal 
dihai ea ua negru !

De tape. Nena Daconte au numai eâ era fe
cioară. dar nid eu rina pină atunci tm băr
bat pal. urnă pravocorea a avut efect. Lui Billy 
Sanenc au i-a trecut natale altceva prta cap 
dedt sâ Izbească atit de furios in perete eu 
lanțul. înot și-a. rupt mina. Ea l-a dua oi ma
șina ci la spital, l-a ajutat aă auporia coava- 
leocoața ai. pină la armă, au tnvațag aâ facă 
drapoite cam irabuia. Au patretstt verile ane- 
vommm da luate pa terasa inienoarâ a mod ka 
care mnrtaeră șase generații de strâmași 'iluștri 
ai famtlmi Nonei Dacoata. ea dntind la euotaa 
melodii ka modă, iar el, cu mlaa la ghips, om- 
templind-o din hamac eu o uimire aepotoutâ. 
Casa avea nenumărate *T~ast~a cu geamuri 
Imense care dAdezu spre blitz stătută a golfului, 
și era una din cele mal man șt mai vechi «ha 
cartierul La MaagA și, neîndoios, cea mai larltă. 
Terum eu date ca-tabla de șah unde Nena Dacon
te einla la saxofon era md o oază in arșița dupâ- 
amiezei și dădea spre e ^âdinâ cu umhrâ dtn 
belșug, en pomii aaaage și bananieri sub can 
sa aBa un mtermial oi • trip oda tăcâ atm ua 
suma, axai verbe drot msa și deal aauatirGa 
tamilieL Oilar cei mal teeonceputi ia imune! 
socoteau câ sunetul mxaâoaulut era nepotrivit 
fntr-c casă de avemenea rang. _Suaâ ca ua va
por- spusese bunica Nenei Daconte cind 11 auzi 
prima oară. Mama ei s-a atrAduit zadarnic s-n 
convingă sâ einte altfel. BJ așa cum făcea ea 
din comoditate, cu fusta rame—j pe coapse și 
cu genunchii depărtați, cu o senzualitate care 
mamei nu I se părea e*-ntială pentru muzică. 
„Nu-ml pasă la ce instrument cnți — li spu
nea ea — numai sâ cinți cu picioarele lipita-. 
Dar sunetul acesta <te despărțire vestită de va
poare Și înverșunarea aceasta pasionată l-au în
lesnit Nene! Daconte să fr’ngâ carapacea amară 
a lui Billy Sinchez. Dincolo de trista reputația 
de om dur pe care el și-o cultivase cu airg din 
unirea a două nume de familie Ilustre, ea des
coperi un orfan temător șt tandru. Ajunseră sâ 
se cunoască atit de bine In vreme ce i ac sudau

S
pra iBr-ital aa a tui «rural, revlata 
Fote- la Madrid a baaaai șaiMli- 
raa _Dtra sinșslal Ua pr aSșadl", d« 
Gakriel Garda MSraae*. ultiiaa La 
d«U dia paseatirite «etalai- de ■orale seri Ilar 

talaBMaa. SpipTart ea arriWMt da paMc 
lecaiart daapea «• ..traaapirmerS- la presă tacă 
diaMMei. paveaatrea pe care a »m«Ua ia 
premiera raaaSaraaeâ a tăcut unaBimluiea In 
buaele aprecieri ale eiIItocilor «I criticilor, fiind 
eaoabderaca ea o Mică capodoperă ■arqaeziana. 
liloria a ■aiwtidrii accelerate a unul tlnar 

kaad gata, intarta da Iubire și da aaoarte j 
Mtarta aaei prwaua dc orice poetică și uts^aS, 
^Dara «ăusoiut uu pe «Spadă- va fl — siateta 
teeredlajas — la fel da bine primită de cili. 
• arte român, o»« bua maoacâior al operei 
-araaczăooo

Mihai Cantuniari

ooMle de }a mină. Incit el însuși a-s mirat <fe 
ușurință cu care s-au iubit, ci nd ea l-a adus la 
patul ei de fecioară, intr-o seară ploioaiâ cind 
su rămas singuri araaâ. In fiecare zi La ceasul 
acela timp de aproape două săptâmlni. se zben- 
guirâ goi sub privirea uluită a portretelor de 
războinici Îmbrăca 11 civil și de bunici nesățioase 
care i-as precedat la paradisul acelui pat Isto
ric. Chiar și tn clipele da rigaz ale iubirii râ- 
taineeu goi. cu ferastrela deschise, resplrind 
briza epavelor din golf, mirosul lor fetid, și 
aacultfed ie liatșiaa saxofonului zgomotele zil- 
gfca. nat* da naeanfutedat a broașâei sub ba- 
ZMBicn. giaâtura de apă câ21nd pe mormlnud 
Mm!nul. pa^t firești ai vieții pe fere nu avu
seseră timp șă o cunoască inslnle.

Cind părinții Nenei Daconte se Întoarseră 
acasă, tinerii înaintaseră Inlr-atlt In Iubire, că 
nu le mal ajungea lumea pentru altceva, și fă
ceați dragoste la orice oră și in orice ioc, incer- 
cind de flecare dată tâ o redescopere. La început 
s-au iubit cum au putut mal bine în mașinile 
sport cu care tatăl Iul Billy Sanchez Încerca 
să-și răscumpere propriile vinovății. Apoi, cind 
mașinile ajunseră sâ II ae pară prea banale, se 
furișau noaptea in cabinele pustii de la Mar
bella. unde anarta 11 pusese fațâ-n față pentru 
prima dată, ba chiar ae strecursrfi deghizați la 
vremea carnavalului din noiembrie în camerele 
cu chiria din vechiul cartier de sclavi Getse- 
msni, ocrotiți de prostituatele fere, abia cu ei- 
tava luni In urmă, erau nevoite aA-1 suporte 

pe Billy Sanchez și pe cel din banda lui, cu 
lanțuri cu toL Nena Daconte se dărui iubirii ei 
furișe cu aceeași arooare frenetică pe care 
toalnta o irosise cu saxofonul, pinâ intr-ai.t 
Incit banditul ei domesticit se uumtrl in afirșit 
ce-a Înțeles ea cind îi zisese că trebuie să se 
comporte ca un negru. Billy Sinchez ii răspunse 
pe măsură, întotdeauna prompt și bine, întor- 
cindu-i același entuziasm. Odată căsătoriți, își 
făcură datoria de a se iuoi pe cind «tewardeseie 
dormeau, 1st jumătatea Atlanticului. inchizindu-«e 
cu greu in toaleta avionului, gala sâ moară mai 
mult de ris decit de plăcere. Doar ei știau 
atunci, la douăzeci șl patru ore după nunta, ca 
Nena Daconte ara însărcinată de două luni.

Așa ca atunci cmd au ajuns Ia Madrid se sim
țeau foarte departe de a fl doi amanți potoliți, 
dar aveau dratulâ. prudență aă s<. comporte ca 
niște proaspăt căsătoriți neprîbăniți. Părinții lor 
prevăzuseră toL Înainte de a se da jos din 
avion, un funcționar de La protocol urcă in ca
bina de clasa mtA fe aă-i ducă Nenei Daconte 
blana de vizon alb cu dungi de un negru lumi
nos, darul de nuntă al părinților ei. Lui Billy 
Sănchez li aduae o scurtă de miel, noutatea din 
iama aceea, și cheile unei mașini surpriză care-i 
aștepta Ia aeroport.

Misiunea diplomatică a țării lor H primi tot 
acolo, in salonul oficial. Ambasadorul și soția 
lui nu erau doar prieteni dintotdeauna cu fa
miliile celor doi, ci el era și medicul care asis
tase la nașterea Nenei Daconte, și o așteptă cu 
un buchet de trandafiri aut de strălucitori șl de 
proaspeți, incit stropii de rouă păreau artifi
ciali. Ea 11 sărută pe toți, glumind, nițel stin
gherită de condiția prematură de proaspăt câiă- 
torita, apoi luă trandafirii. Apucmdu-i, se în
țepă la deget In splnu] unei tulpine. dar tăcu 
față necazului Intr-un chip Inciniător :

— Am tăcut-o dinadins — spuse — ca &a-mi 
remarcați inelul.

Intr-adevăr, toată misiunea diplomatică a ad
mirat splendoarea inelului, caiculind că trebuie 
să coste o avere, nu atit prin felul diamantelor 
cit prin vechimea lor. Dar nimeni n-a observat 
câ degetul începea sâ singereze. Atenția tuturor 
s-a îndreptat apoi către mașina noua. Ambasa
dorul svu«eae ideea nostim A să o aducă la aero
port Învelită in foiță dc celofan, cu o imen<! 
fundă aurie. Billy S.inchcz nu l-a apreciat in
geniozitatea. Era atit de nerăbdător să vadă 
mașina, ca a rupt brusc ambalajul șl a rămas 
fără suflare. Era Bentley-ul decapotabil din acel 
an, cu tapițeria din piele veritabilă. Cerul părea 
un văl dc cenușă, dinspre Guadnrrama bnfea 
un vint tăios iji înghețat de nu-ți venea să stai 
afară, dar Billy Sănchez nu avea noțiunea fri
gului. A ținut misiunea diplomatici in parcajul 
descoperit, fără să-și dea seama că se congelau 
din politețe, pină a terminat de cercel at mașina 
In amănuntele ei cele mai ascunse. Apoi amba
sadorul l-a urcat lingă el ca aă-l conducă' la 
reședința oficială unde urma să aibă loc prin- 
zut. Pe parcurs, i-a arătat locurile cele mai cu
noscute din oraș, dar ol părea atent numai la 
vraja mașinii.

Era prima oară ci plac* de pe meleagurile lui. 
Se perindase prin toate liceele particulare «i 
publice, repeți nd mereu același cura, pină cind 
a rămas plutind Intr-un limb de lipsa dc iu
bire. Prima imagine a unui oraș diferit de al 
lui, blocurile de case cenușii cu luminile aprinde 
In plină zl, copacii fără frunze, marca denăr- 
tată, totul li accentua sentimentul dc neputință 
pe cară se străduia să-t stăvilească in adlncul 
inimii. Totuși, după puțină vreme, a căzut țâră 
să-și dea seama in prima capcană a uităriT, S-a 
iscat deodată o furtună liniștită, prima din acel 
anotimp și. cind au ieșit după prinz din casa 
ambasadorului ca s-n pornească spre Franța, au 
găsit orașul acoperit de o zăpadă strălucitoare. 
Billy Sănchez uhâ atunci dc mașină șl. dc fuîă 
cu toți, scoțind strigăte de bucurie și arunc in
dii-și pumn! de zăpadă In cap, se rostogoli in 
mijlocul străzii cu scurta pe eL

Nena Daconte și-a dat seama pentru Intlla 1
dată că degetul li singera cind au părăsit Mr- 1
dridul, intr-o după-amiază ce devenise transpa
rentă după furtună. A lost -surpriiviă, căci o 
acompaniate la *axolon pe solia ambasadorului, 
c.lrela il plăcea «A cinte arii din opcfe in ita» 
Hună după priazurile oficiale, șl abia a simțit 
o jenă la înelur. Apoi. In timp ce ii arăta băr
batului ei drumul cel mal scurt pină la graniță, 
iși tot sugea inconștient de^etu] ori de c te ori 
ii slngera, șl doar c.nd ajunseră la Pirinei ii 
trecu pnn cap să caute o farmacie. Curind, 
a fost răzbită d? somnul 'intlrziat din ultimele 
zile, iar cmd s-a trezit brusc, cu impresia de 
coșmar că mașina merge prin apă. nu șl-a mai 
amintit o bucală de vreme de batista legată ja 
d^get. VAzu pe ceaiul luminos de la bord câ 
era trei și ceva, sucuit In glnd șl numai atunci 
înțelese ca trecuseră pe lingă Bordeaux. Angou- 
leme și Poitiers, iar acum străbătenu digul Loi
re!, Inundat de flux. Lumina lunii se filtra prin 
ceată Iar siluetele castelelor dintre pini păreau 
desprinse din basmele cu năluci. Nena Daconte, 
care cunoștea regiunea pe dinafară, socoti ea 
se aflau cam la trei ceasuri dc Paris, iar Billy 
Sănchez continua neclintit la volan.
• — Ești un sălbotic — ii zise. Conduci de 
mai bme de unsprezece ore fără să mănind 
nimic.

11 stăpinea încă beția mașinii noi. Deși in 
avion dormise puțin și prost, ac simțea treaz 
și plin de putere ca să ajungă la Paris in zori.

— Nu-mi e încă foame după mana dc la am- 
b:.-.3dă — zise. Și adăugă, fără nici o noî.Tiă : 
La urma urmelor, la Cartagena abia se lene de 
La ciiema. Trebuie aâ fie cam zece.

Totuși, Nenei Daconte ii era teamă ca ci să 
nu adoarmă la volan. Desfăcu o cutie dintre 
multele cadouri pe cure le primise la Mid rid 
șl încercă să-i bage in gură o felie de porto
cală glavată. Dar el întoarse capul.

— Bărbații nu mănlncâ dulciuri — «puse.
Puțin înainte de Orleans, ceața se risipi și o 

lunu imensă lumină cimpurile ninw, rtar trafi
cul devenise mai anevoios din pricina camioa
nelor enorme cu iexumc și a cisternelor de vin 
ce sc îndrentau s-jre Pnrlx Nena Daconte ar fi 
vrut aă-ș! ajute cotul la condus, dar nici măcar 
nu Îndrăzni sâ l-o sugereze, căci el o azertl- 
zasc de prima oară c nd ieșiră împreună câ nu-1 
umilință mal mare pentru un birbiț dșc't rf 
se laie condus de nevastă. Se simțea lucidă dupâ 
aproape cinci ore de somn bun șl ție deaiupra 
era mulțumită că nu opriseră la un hotel din 
p-ovincia frunrezâ, pe cure o cunoștea de ml~A 
din nenumăratele călătorii cu părinții. „Nu k 
există priveliști mai frumoase pe lume — zi
cea —, dar poți să mori de sete fără să gă
sești pe nimeni să-ți dea gratia un pahar de 
apă". E-a aiit de convinsă, incit In ultima clipă 
a pus un săpun și un sul de hirtie Igienică |n 
geanta de voiaj, fiindcă in hotelurile din Franța 
nu găseai niciodată săpun, iar cs h'rlie pe ia 
toalete erau ziarele din săptămina trecută. 1â- 
iatc in pătrate și agățate intr-un cirllg. Tot ce 
regreta in momentul acela* era faptul că iro’ise 
o noapte Întreagă fără sâ facă dragoste. Răspun
sul bărbatului ei veni prompt :

— Mă gndeam că trebuie sA fie grozav să 
te Iubești in zăpadă — zise. Chiar uici, dacă 
vrei.

Nena Daconte ehlbzui. La marginea șoselei, 
xâoada sub lună părea afinată ți caldă, dar pe 
mă'-ură ce ar apropiau de suburbiile Parisului 
traficul devenea tot mat intens, și apăreau nu
clee de fabrici luminata ți numeroși muncitori 
pe bicicletă. Dacă n-ar fi fost iarnă, s-ar fl 
aflat in pllnfi zl.

— Ar fl mai bine «fi așteptăm totuși pină la 
Paris — zise Nena Daconte. Ij« câtdurlcă ți 
Intr-un pat cu cearceafuri curate, ca oamenii 
căsătoriți.

— E rifima oară efl nu ne potrivim — apuse ci.
— Te cred — răspunse ca. E prima oară 

fă «intern efisfitoriți.
Cu puțin înainte de ivirea zorilor, s-au ipfilat 

pe față, au mers la toaleta unui restaurant de 
Ke drum, ți au băut cafea cu brio«i calde la 

ani! unde camionagii luau micul dejun stropit 
cu vin roșu. Nena Daconte observase Ia toaletă 
că avea pate de sings pe bluză și pe iu stă. dar 
nu încercă aă ir spele. Aruncă la gunoi batista 
Îmbibată, schimb! inelul pe mina stingă și ișl 
spălă bine degetul rănit cu apă și săpun. înțepă
tura era aproape invizibilă. Totuși, indată ce se 
întoarseră la mașină. începu Iar să aingeneze. 
așa incit Nena Daconte Ifisă brațul șfi a Urne 
afară pe geam, încredințată că aerul înghețat 
al cimpicl avea virtutea de a opri aingele. Și 
acest leac se dovedi zadarnic,.dar nu se îngrijoră 
Încă. „Dacă cineva vreo sâ ne găsească c să-i 
fie foarte ușor" zise cu farmecul el firesc. «N-ar 
aven decit să ae ia după dira stngelui meu pe 
zâpadfi**. Apoi se gindi mai bine ]a ce spusese 
și chipul ci înflori In lumina zorilor.

Tn românește de 
Tudora Șandru Oltcanu

Continuare In numărul viitor

REPERE

FRAGMENTE PROUSTIENE
traducerea lui Prouit este Întotdeauna 

o probă de virtuozitate, In care tre
buie sâ aliezi suplețea glndului și o 
caii talc poetică extrem de rară, un 

fel de energie interioară a periodului, vigoarea 
propozițiilor înscrise pe un evantai uriaș, de
odată cu paloarea „decadentă**, o culoare stinsă, 
ea in pinzele lui Vermeer. Dealtfel, mi îndo
iesc că ar putea fi tradus In toate limbile, tre
buie să apară un anume tip de ecriitor, de li
teratură, să fie creat un fel de „idiom* literar 
Specific pentru ca sâ tentezi echivalența acestui 
artist unic, autor al unei poetici greu descifra
bile, țesută in limbajul său Incomparabil, mai 
degrabă decit In enunțurile programatice. Irina 
Mavrodin a întreprins o ediție românească a 
unor..., cum să le «punem, „fragmente- proustie- 
ne, in sensul lui Blanchot, cronichele mondene, 
mărturisiri, bruioane, gindurl aruncate la repe
zeală pe hirtie. dacă a fost vreodată scris ceva 
la repezeală de către Proust, eseuri cri
tice ș.a.m.d. Avem aici de-a face cu un Proust 
in atare pură, cum ar fi de pildă piesele mici 
pentru pian ale lui Rachmaninov pentru întrea
ga lui operă. Un „maestro* al interpretării cri- 
tite* ie va prețui cum se cuvine, atit pentru sti
listica lor inconfundabilâ, pentru atmosfera pe 
care o degajâ. cit șl pentru densitatea de gin
di re, pentru meditația artistului întors asupra 
Jui însuși, chiar atunci cind Ișl vede chipul re
flectat In personalitatea altora. îmi mărturisesc 
slăbiciunea față de acest scriitor, a cărui „mă
reție liniștită" a fost prea ușor umbrită dc ju
decata sumară a celor ce confundau sensibili
tatea cu o atenuare a vitalității artistice. Pfi- 
trunzătoarea sa judecată la adresa iul Tolstoi 
este indicativă pentru propria ințeiegere : „Bal
zac este considerat acum a fi mai mare decit 
Tolstoi. A vedea astfel lucrurile este curată 
nebunie. Opera Iul Balzac este antipatică, gn- 
masanfă. plină de ridicol, umanitatea e*te ju
decată aici de către un scriitor dornic sâ facă 
o carte importantă. Iar In opera Iul Tolstoi de 
către un zeu senin. Balzac ajunge să creeze im
presia dc mâreț ; la Tolstoi totul este mal mare 
In chip firesc, precum balega unui elefant ală
turi de cea a unei canre. j...| Această ooerâ nu 
este una de observație, cl de construcție Inte
lectuală. Flecara trăsătură, presupusă a fi de 
ohservație, este doar invellțul. dovada, exem
plul unei legi puse in evidență de romancier, 
lege rațională' sau irațională. Iar impresia de 
forță și de viață vine tocmai d!n aceea că ni
mic nu este observat, și că fiecare gest, fiecare 

\___________________  

ouvlnt, fiecare acțiune, nc'.ind decit un mod 
de a semnifica o lege, te fac să te simți in 
mijlocul unei multitudini de legi*. Sint consi
derații care trebuie să devină un prilej de me
ditație admcită pentru aeriitorul coatrmporan, 
ideseori tentat de vocația „fructa*, de expe
riența directă ca mijloc da a suplini conștiința 
artistică. Dar „viața* 11 face tot atit de puțin 
pe scriitor, cit și „cultura-, atunci cind lipsește 
raportul intern, ce! care m raportează la el 
însuși, cum spunea Kierkegaard intr-o altă 
accepție. Noi avem in vedere constituirea struc
turii artistice, cu misterul el adine și cu pronrla 
normă de manifestare, irepetabilfi și incnnfun- 
dabilă. CUI nu vor fi călărit In zori pe moșie, 
dar numai Tolstoi se gînde.s astfel la Anna Ka

te tXTHE » St M XOIFMBHIE 1SS1 1 SVUt lOC 
In oraiuj Karl-Marx-fit'idi ce) de-al LV-Jea Coloc
viu International de literatură pentru copit șl 11- 
narrt. la care au tost invitat! ScriJtorl dtn : Bul
garia, Finland i, ltslia, Iugoslavia. Polonia, Ceho
slovaci*, U.R.S.S., RomAnia si R.D.G. La deschi
dere* colocviului cu tema ..Visul de a fl oameni 
mari* a vorbit Hun* Weber, scriitor, membru tn 
prezidiul colocviului, care tn reteratui- »Au a out 
problema necesității literaturi! nentru coolt si tine
ret acum m»l mult ca ori !nd. cind omenirea se 
află la o maro râscru"e. Iar cuceririle științei »< 
tehnlTil permit o nouâ 1n»eleg*rB a lumii. Desseme- 
nea s-a aubPniat in timpul colocviului importanța 
pe care o are scriitorul in educarea al modelarea 
tinerei generații. La lucrările colocviului au mal 
luat euvlntul mutați scriitori de literatură pen
tru copii și tineret din diverse țări, dintre care 
menționăm doar citeva nume : Steffen Peltxch, 
Horn Be’rltr (R.D.G.). Radi Pogodin (U.R.S.S.). 
Edmund Niziurald (Polonia), Glca luteș (România). 

renlea sau la Moartea lui Iran Ulei, cum măr
turisește intr-o scrisoare. Mulți ae var fi plim
bat prîntr-un cring, dar numai Rouveau a fost 
ceea ce a foit După cum nu experiența pes
cuitului și a vinătorii l-au creat mai tirziu oe 
Hemingway, ci acesta din urmă a introdus In- 
tr-o formă elementară de trăire o „schemă- ce 
semnifică viața in întraștul ei. Extlnzind consi
derațiile lui Proust la totul literaturii, vom ob
serva pertinenta lor, chiar acolo unde realitatea 
artistică este atit do deosebită de ceea ce el 
însuși ne-a oferit.

Unul din textele frumoase antologate In vo
lumul Întocmit de Irm^ Mavrudin este Zile de 
lectură. Dificultatea transpunerii lui in roma- 
nașle este sporită de faptul câzaici autorul ci
clului In căutarea timpului pierdui Ișl regăsește 
Întreaga voluptate da a povesti, iar acuiuuea 
criucA primește cea mai mare stringență in ul- 
time.e pagini ale eseului. Elogiul lecturii ca 
forma de augmentare a trăirilor personale, ca 
bun a] umamtațli depline, iar nu ca formu dc 
bovarism, cum l-am spune noi, *e acordă cu 
o reafirmare a literaturii in efilp de trăsătură 
a distincției sufleleșit : „Litcruții rfimin totuși 
adevărata nobiețe a inteiigențtj, șl laplul» 0^ 
a nu cunoaște o nnume carte, o anume parti
cularitate a științei literare, ua fl întotdeauna, 
chiar in cazul unul um de geniu, un semn de 
vulgaritate intelectuală. Distincția și noblețea-. 
constau și în rigoarea gindicii, intr-un tel de 
francmasonerie a Uzanțelor $1 in moștenirea 
unei tradiții". Iar nota care însoțește pasajul 
de mai sus este și mal lămuritoare „Adevăra
ta distincte, dc altfel, se preface totdeauna a 
nu se adresa decit unor persoane distinse, ce 
cunosc aceleași uzanțe, ea «neexplicind» nimic. 
O carte de Anatole France subînțelege o mul
țime de cunoștințe erudite, cuprinde neîncetate 
aluzii pe care spiritele de tind nu Ic observă 
șl care constituie, alături de celelalte frumuseți 
conținute in ca, incomparabila-! noblețe**. Lec
tura literală este astfel o formă de prostie care 
nu stă bine decit anumitor critici I Zile de lec
tură, cu profunzimea de interpretări fulguran
te, cu aluziile și trapele sale, este un prilej de 
bucurie a minții, de trăire adincă a bunului 
artistic. Irlna Mavrodin, 0 împătimită a faptu
lui artistic de aleasă puritate, ca in «Ași poetă 
cu ținută 1 neon funda bilă, a tentat o frază româ
nească pentru textul lui Prnust, atingi nd ni
velul cel mal înalt pe cane un ascmencs de
mers I] poate realiza in actualul stadiu de pre
ocupări $i de mlădiere a limbii noastre literare. 
Este aproape o operă de creație, din toate 
punctele dc vedere I

Aurel-Dragoș Muntcanu

SPORT

Din nou
sub streașină malului

am mețâit too ta stagiunea trecută, îm- 
□ibatâ de istorioare vane, iată că și-n 
noua stagiune, prin grija lui Mircca 
Lucascu, căscăm de ni se rup fălcile 

sau adormim in peluze. Ștefan Covaci și Valen
tin Stănescu na-au înghesuit sub s'.reașina malu
lui și-au dârimat peste nai salcia suspinelor ; 
Mircea Lucascu. vicepreședinta al federației, an
trenor al naționalei și un lei de bucentaur al 
Corvinului Hunedoara, ne demonstrează, de la 
primele clipe, câ pe lume nu-i nimic moi bun 
deci! vinul prost. Dupâ ce s-a plimbat aiurea 
prin America latină și a in va at sâ latre dinii in 
mahalalele Bucureștilor și Sibiului, arâlindu-iy 
două formule de echipă, una mai năzdrăvană ca 
alta, s-n dus cu unsprezece miei răguși,î la ușa 
Paștelui catolic și s-a intari cu blănurile lor ctif. 
riale de cirligul brațului. Mai pe șleau spus, a 
luat o bălaie sară cu moartea in Belgia, unde, 
zic însoțitorii lui, iar ne-ar ti furat un arbitru și 
ne-ar fi stat împotrivă barele porților. Incapabili 
să învățăm dansul spaniol fandango, am dove
dit in Belgia că nu știm nici măcar să jucăm 
bărbuncul. câ sin tem stâpîni pe hățu. i le visco
lului numai cind stăm călare pe calorifer, in rest 
e treaba destinului. Ca jucător, Lucescu a lost 
unul din cei mai huni din țară, ca antrenor nu-1 
văd lăcind nimic, căci perioada Hunedoara, unde 
Și-a ciștigat porecla de „milionarul Lucescu". 
nu-mi spune, deocamdată, altceva decit câ in 
campionatul nostru, un jucător de talie poate 
ridica pe locul trei o echipă mediocră. Si mai 
am eu și alte motive (și bine fac câ nu le spun<) 
lâ mă-ndoiese de valoarea Intrimecă a echipei 
din Hunedoara, Printre altele (asta cum se mal 

explică ?) echipa s-a descurcat și fără ajutorul 
lui Lucescu, la începutul primăveiii in cus. 
N-am nimic cu faptul câ Lucescu a descoperit 
că pe un trunchi de majur nu poate da lâs.ari 
decit un chipiu împins spre ceafă, o centuiâ 
căzută pe burtă și o palmă fixatâ-n scoaba șol
dului și. prin aceasta, i-a zvirlil pe unii îmbuibați 
la piut~nul spole, dar după ce la Berna a jucat 
cu a echipă, in America latină cu una care 
n-avea nici in clin njei in minecâ eu aceea de la 
Berna, iar apoi a scos la încălzire, acasâ, două 
larmații de șu șan iști și a dus in Belgia unspre
zece paparude, am dreptul, ba mai mult, dato
ria să nu cred in ochiul lui de selecționer și nici 
în metodele lui de antrenor, dac-o fi avind vre- 
una. Toți cei ce foiesc prin preajma Iul ("ați, 
pină la unul, interesați să-și ungă osiile cu păcu
ră nouă, mai ales că Lucescu a urcat și-n biroul 
sau co'egiul C N E F.S.). caută sâ impună pub’i- 
cului id cea câ Lucescu încearcă un experiment 
și că nu e cazul sâ ne grăbim sâ-i cerem rezul
tate. ci sâ-l înțelegem, sâ-i creem un climat de 
liniște și de calm. Ni se cere să ne insuram cu 
sirguința da-a râmine mereu niște nâtingi râb- 
dolari, ~ așa cum ni S-a cerut și chiar ni s-a 
ordonat, cind cirma era in miinile lui Ștelan 
Covaci și Valentin Stănescu. - ni se vorbește de 
greutăți inerente oricărui început, ca sâ băgăm 
la câpăținâ că numai federația se pricepe la ca 
trebuie făcut, ea care nu se pricepe sâ ne spună 
nici dacă există și are vreo putere de decizia. 
Adevărul curat e că ni se cere complicitatea, a- 
dicâ tăcerea și privilegiile care decurg de aici. 
Nimic mai mult.

Fânuș Ncagu
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